
ONENIGHEID IN DE BELGISCHE WERKLIEDENPARTW :

DE VLAAMSE KWESTIE WORDT EEN

VRIJE KWESTIE (1894-1914)

door

Harry VAN VELTHOVEN

Assistent aan de Vrije Universiteit te Brussel

"La question d'aujourd'hui crève le cadre des
partis. Catholiques, libéraux, socialistes, chaque
groupe de cette Chambre sera tiraillé en sens
contraire et ne pourra constituer son unité. Ce
phénomène sera particulièrement caractéristique
pour nous socialistes, qui avons toujours donné à
ce parlement l'exemple de la discipline et de la

' cohésion."
Jules Destrée in de Kamer, 21 mei 1913 (1).

PROBLEEMSTELLING

Drie konfliktzones hebben sinds de Belgische onafhankelijkheid
voortdurend op mekaar ingewerkt : de sociaal-ekonomische, de
levensbeschouwelijke en de kommunautaire. De ontstane partijen
groepeerden zich ideologisch en organisatorisch rond het voor hen
primerende, maar konden niet verhinderen dat het in verband met de
andere grote problemen tot af en toe dramatische inwendige
kontroversen kwam. Socialisten en liberalen voelden zich in het
verleden solidair als het ging om de "klerikale" voogdij af te
schudden, maar stonden qua sociaal-ekonomisch beleid andere opties
voor. Katholieken vonden in het geloof een hecht bindmiddel, maar
door hun organisatie als standenpartij bleef hun sociale samenstelling
zeer heterogeen met alle kompromissen en "het geloof in gevaar*'
vandien. De Vlaamse kwestie zorgde voor breuklijnen binnen elk der
drie traditionele partijen, in die mate dat partijgenoten tegenover

(1) Annales parlementaires de Belgique. Chambre des Représentants, 21 mei
1913.
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mekaar kwamen te staan en over de partijen heen met
gelijkvoelenden uit de andere kampen front vormden. De partijstreng
bleef niettemin in vele opzichten konditionerend. Het lange
aanslepen van de Vlaamse kwestie zou dan o.m. kunnen verklaard
worden door de mate waarin ze aan de andere spanningsvelden
ondergeschikt werd gemaakt. Slechts vrij recent gingen de nationale
partijen over tot vleugelvorming, mede oi.v. Volksunie en Front des
Francophones-Rassemblement Wallon, partijen gegrondvest op
kommunautaire basis en wier aanhang qua sociaal-ekonomische
opvattingen dan weer schakeert van uiterst rechts tot links. Uit het
verleden was alleszins één ingewikkelde belangenverstrengeling
gegroeid die de partijleiders ertoe aanzette, enerzijds een
pacificatiepolitiek te voeren, anderzijds de politieke passiviteit van de
burger gedeeltelijk te kultiveren (2). De huidige parlementaire
malaise en het gebrek aan doorzichtigheid in de Belgische politiek
hangen hiermee samen. Alsook het manipuleren van spanningsvelden
om de aandacht van andere af te wenden.

Ook voor het verleden bestaan deze vragen. In hoeverre en op
welk ogenblik hebben de bestaande partijen de door andere
konfliktzones opgeroepen spanningen intern benaderd, welke
meningsverschillen hebben zij afgezwakt of tot kompromisvorming
herleid en op welke manier is dit gebeurd ? Kwam het tot
scheuringen ?

Toen de socialisten bij de eeuwwisseling voor het eerst in het
Parlement kwamen en daar als partij "rechtstreeks" ten opzichte van
de Vlaamse kwestie beslissingen moesten nemen, zou dit hen in
kommunautair vlak voor dergelijke problemen plaatsen.

HISTORIEK

De Vlaamse kwestie ontstond door de diskriminerende
behandeling van de Vlaamse bevolking in België, met alle oorzaken
die daaraan ten gronde liggen en die de vrije ontplooiing en
zelf-wording van de Nederlandssprekenden in de weg stonden. Als
reaktie daartegen kwam de Vlaamse beweging tot stand. Deze
evolueerde in verhouding tot de bewustwording van de reèle
oorzaken van de Vlaamse achterstand. Aanvankelijk gereduceerd tot
de taal als gemakkelijkst waarneembare uiting, protesteerde men
tegen haar verknechting onder de leuze "de taal is gans het volk". De
geschiedenis van de Vlaamse beweging geeft de evolutie weer van

(2) L. HUYSE, Passiviteit, pacificatie en verzuiling in de Belgische politiek,
Standaard Wetenschappelijke Uitgeverij, Antwerpen-Utrecht, 1970.
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deze eenzijdige, sociaal vage benadering naar het besef een nationale
ontvoogdingsbeweging te zijn, naar de ontdekking van de
maatschappelijke realiteit van een volk.

Aanvankelijk was er geen duidelijke scheiding tussen Vlaams
socialisme en Vlaamsgezindheid. Flaminganten speelden een niet
onbelangrijke rol in de eerste jaren van een zich organiserende
arbeidersbeweging. Verschillenden onder hen groeiden uit tot
socialistische voormannen. Het socialisme zelf evolueerde in
reformistische zin. Het opteerde voor de verovering van de politieke
macht via stemrecht en onderwijs en stemde de algemene
werkstaking daar op af. Het afdwingen van algemeen meervoudig
stemrecht in 1893 zou ook de flaminganten, mede-slachtoffer van
het cijnskiesrecht, in staat stellen zich politiek meer te doen gelden.
Theoretisch hoefde er geen kontradiktie te bestaan : flamingantisme
en socialisme hadden mekaar stimulerend kunnen vinden. In de
praktijk liepen beide bewegingen nogal uit mekaar. Historici zijn het
niet eens over de belangrijkheidsgraad der oorzaken, over de vraag
naar de toenaderings- en de regressiemomenten. Voor wat de
beginfase betreft blijken uit de bestaande literatuur alvast twee
sleutelelementen : het kleinburgerlijke karakter van de Vlaamse
Beweging, èn het ontbreken van een flamingantisch socialisme na de
schok van de Parijse Commune. Laten we op beide aspekten even
ingaan.

De meeste auteurs wijzen erop dat flaminganten weinig
inzicht hadden in de werkelijke oorzaken van de arbeidersellende en
weinig oog hadden voor de sociale gevolgen van de industrialisatie.
Van bij de aanvang wilden ze wel de materiële nood van de arbeiders
enigszins lenigen, maar dit langs de ontwikkelingsmogelijkheden van
het onderwijs in de moedertaal om, langs de openbaring van taal- en
letterkunde. Ze wilden de arbeider gaan opvoeden tot burger. Een
verdienstelijk maar al bij al toch wat blind idealisme, als men bedenkt
dat arbeiders in die tijd 12 à 14 uur moesten slaven voor een
hongerloon, dat hen niet in staat stelde hun primaire behoeften te
bevredigen. De taalstrijd kreeg hierdoor wel een demokratisch
karakter, maar onvoldoende om van een demokratische beweging te
kunnen gewagen. Rond 1860 begonnen de flaminganten een
oplossing langs politieke weg na te streven. Tot een aparte opstelling
en blokvorming kwam het niet. Diepgaande klerikale-liberale
tegenstellingen waren zich aan het konsolideren en verhinderden dit.
De flaminganten bleven in de uit dit konflikt ontstane partijen
genesteld en zagen er hun Vlaamse eisen meestal opgeofferd aan de
belangen en de eenheid van die partijen. Rond 1860 brak er in België
een periode van woelige stakingen aan. Kort daarop kende Frankrijk
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de Parijse Commune met de daaruit voortvloeiende traumatische
nawerking in burgerlijk Europa, dat in een internationaal komplot
geloofde. Het rode spook dwaalde rond. Vele Franse politieke
vluchtelingen zochten, als gevolg van de kort daarop volgende
repressie, hun heil in België. Hier situeert zich de kloof tussen
opkomend socialisme en Vlaamse ijveraars. Picard wijst erop, dat de
angst voor een sociale revolutie zelfs de demokratisch-voelende
katholieke flaminganten er niet toe bracht steun te zoeken bij de
Vlaams gebleven arbeiders, maar hen veeleer de leiding van hun
fanatiek fransgezinde leiders zonder morren deed aanvaarden (3).
Oukhow beklemtoont het eigenbelang, de angst voor de verworven
status waardoor het overgrote deel van de kleine burgerij zich ging
koesteren onder de beschermende vleugels van de nationale partijen,
met afkeuring van stakingen, syndikale verenigingen... uit vrees dat
het vigerende staatsbestel, waarin zij het ondanks scherpe konflikten
toch niet zo slecht hadden, zou vernietigd worden (4). Noch de
liberale, noch de katholieke partij, noch de daarin wroetelende
flaminganten zouden er in slagen een sociaal programma op te
stellen, dat de verzuchtingen weerspiegelde van zich steeds meer
bewust wordende arbeiders, die zich in 1885 in de Belgische
Werklieden Partij organiseerden. De flaminganten, die in de jaren
1890 al meer inzicht begonnen te krijgen in de repercussies van de
sociaal-ekonomische wanorde, kwamen er meestal nog niet toe dit
om te zetten in meer konsekwente houdingen.

| Deze vaststellingen volstaan niet om het ontbreken van een
flamingantisch socialisme te verklaren. Het streven naar sociale
rechtvaardigheid door het emanciperen van een assepoestaal en van
een assepoesvolk lijken deelaspekten van één strijd. De Belgische
socialisten waren wel anti-kapitalistisch, anti-royalistisch, anti-gods-
dienstig en anti-militaristisch. Ze waren niet anti-vlaamsgezind, maar
gedroegen zich in de 19de eeuw evenmin als grote verdedigers.
Volgens Hendrik De Man kwam dat omdat het analfabetisme der
arbeiders zo verspreid was, dat zij zich nog geen zorgen maakten om
de rechten van hun taal die hen als ontwikkelingsmiddel nauwelijks
voorthielp. Hun materiële nood was zo groot, dat zij zich vóór alles
het minimum aan levensruimte moesten veroveren, waarbinnen zich
dan het vraagstuk van de kulturele en geestelijke ontwikkeling stellen

(3) L. PICARD, Geschiedenis van de Vlaamse en Groot-Nederlandse Beweging*
Antwerpen, 1937-1959, deel II, p. 125.
(4) M. OUKHOW, "Socialistenvrees bij de flaminganten ? ", in : Nieuw Vlaams
Tijdschrift, 1959-1960, deel II, p. 1059-1061.

126



kon (5). Het trots verkondigd internationalisme (Iste Internationale,
Parijse Commune) stond bovendien afwijzend tegenover elk konflikt
berustend op eng nationaal-ideologische grondslag. Vele Vlaamsge-
zinden hadden dit al opgevat als een negatie van de Vlaamse
identiteit. Typerend was de reaktie van De /Flamingant in december
1890. Tijdens een vergadering had de socialist F. Hardijns de
positieve inbreng van de Vlaamse beweging geprezen. Het blad
kommentarieerde : "...Geen heulen met buitenlandse onruststokers
wier inzicht wij het recht hebben te wantrouwen. Zijn de Gentse
socialisten wezenlijk Vlaams-gezinden, dat zij dan hun Waalse
partijgenoten afkeuren die op België's bodem de Franse vlag
ontrollen, en dat zij ophouden de Marseillaise in 't Frans te
radbraken" (6). Toch lijkt dit internationalisme als verklaring niet
afdoende. Het zwaartepunt der partij lag in Wallonië, dat veel eerder
geïndustrialiseerd was dan Vlaanderen, en dan ook de rijkste en best
georganiseerde afdelingen telde. Enerzijds stond deze Vlaams-Waalse
gezamenlijke arbeidersstrijd, anderzijds de eenzijdige en wat makke
oppositie der flaminganten. Bovendien werd een verstandhouding
met de meest demokratische Vlaamsgezinden (maar hoevelen en hoe
demokratisch ? ) uit de overwegend katholieke kleine burgerij
bemoeilijkt door de bijna onvermijdelijk anti-godsdienstige inslag van
het socialisme, zodat ook de tegenstellingen van levensbeschouwe-
lijke aard - het derde spanningsveld - remmend hebben gewerkt. Maar
ook dit moet niet opgeschroefd worden, want men distantieerde zich
evengoed van liberale flaminganten. Of een zich Vlaamsgezind
manifesteren van de socialisten tot een afroming ten voordele van de
katholieke partij zou geleid hebben (7), lijkt oi. een te nadrukkelijke
beklemtoning van dit spanningsveld. Als er toch een hiërarchie van
waarden moet zijn, waren voor de arbeiders op dat moment
"biefstukken" ongetwijfeld belangrijker dan de behandelde taalvraag-

(5) H. DE MAN, Nationalisme en Socialisme, Brussel, 1932, p. 30-31.
(6) "De Taalstrijd hier en elders", deel VII, nr. II, 1 jan. 1891, p. 257-258;
overgenomen uit De Flamingant.
(7) L. WILS, "Bijdrage tot de geschiedenis van de Antwerpse arbeidersbeweging
(1850-1872)", in : De Gids op maatschappelijk gebied, 1961, p. 137-149.
Zijn hypothese : "Niet de arbeidersbeweging is onvlaams (a) geworden, maar
alleen het socialisme, en dat van bij zijn oorsprong. En niet omdat de Vlaamse
beweging conservatief zou geweest zijn, integendeel. Maar omdat die sterk
overwegend katholiek was of tenminste niet anti-katholiek... (p. 149). Vandaar
dat ze als een klerikaal werktuig moest voorkomen aan socialisten. Dezen
achtten hun strijd tegen de katholieke godsdienst belangrijker dan de
taalkwestie... Daarom zwegen ze de Vlaamse kwestie dood in hun blad, want
arbeiders Vlaamsgezind maken zou betekenen : ze naar rechts drijven (p. 144)".

(a) De aanstreping is van ons; "onvlaams" betekent : in strijd met het Vlaamse
taaleigen, met de Vlaamse volksaard.

127



stukken. In het beste geval was een harmonieus samengaan mogelijk.
Dit is in de 19de eeuw nauwelijks gebeurd. Centraal staat dan
uiteindelijk de vraag of de socialisten de Vlaamse kwestie in die tijd
werkelijk als een probleem ervaren hebben, de moeite waard om ook
ideologisch te benaderen. Wij zijn geneigd daarop ontkennend te
antwoorden. Volgens hen zou de overwinning van de demokratie dit
soort problemen vanzelf oplossen, als het volk zijn rechten kreeg en
stemrecht afdwong. Alle krachten dienden dus voor het bereiken van
dit doel ingezet, zonder energieverlies aan bijkomende konflikten, die
bovendien tot "rassenstrijd", tot tweedracht zouden kunnen leiden.
Het gebrek aan sociaalgerichtheid van de Vlaamse beweging zorgde
voor de rest. Belangrijk daarbij kan ook zijn dat het Vlaamse
socialisme hier na 1875 niet, zoals vrijwel overal elders in Europa,
een aantal burgerlijke intellektuelen onder zijn leiders telde, maar
uitsluitend onder leiding stond vanuit de arbeiders zelf voortgekomen
voormannen (8), die het klassenkarakter van de taalstrijd niet zagen
of niet wensten te beklemtonen.

Om dit te toetsen, gingen wij de houding na van de Antwerpse
socialisten, zoals die vóór oktober 1894 tot uiting komt in hun
persorgaan De Werker. Gezien de hele Antwerpse voorgeschiedenis
met de Meetingpartij waren wij benieuwd naar hun zogenaamd
"onvlaams-zijn". Onze twijfel daaraan leek gewettigd. De Antwerpse
socialisten geven de gegrondheid toe van de Vlaamse eisen en
stemmen in met de taalwetten. Ze stonden zeker niet onverschillig
tegenover de Vlaamse kwestie in die zin dat ze er het rechtvaardige
niet van inzagen of er geen oplossing voor wilden... maar dieper
inzicht kwam niet tot uiting. De strijd om de assepoestaal werd
zelden bekeken als een aspekt van de klassenstrijd, als een faktor die
de kloof tussen de klassen bestendigde, maar veeleer als een faciliteit
waar men recht op had en dan nog beperkt tot het openbaar leven.
Het einde van de ekonomische en politiek uitbuiting zou
tegelijkertijd het einde meebrengen van "alle" verdrukking. Ook de
Deklaratie van Quaregnon (maart 1894), tot stand gekomen met het
oog op de nakende verkiezingen, zal nog vaak in die zin
geïnterpreteerd worden. Wij ontlenen er volgende alinea aan :

(8) A.W. WILLEMSEN, Het Vlaams-Nationalisme. De Geschiedenis van de jaren
1914-1940, Utrecht, 1969, p. 19. ID., "De Vlaamse Beweging in de politiek", in
Socialisme en democratie, Den Haag, 1961, p. 469.
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"Le socialisme doit donc poursuivre simultanément l'émancipation
économique, morale et politique du prolétariat. Néanmoins, le point
de vue économique doit être dominant, car la concentration des
capitaux entre les mains d'une seule classe constitue la base de toues
les autres formes de sa domination",

waarbij de B.W.P. zich verder beschouwde als vertegenwoordigster
van alle onderdrukten "sans distinction de nationalité, de culte, de
rade ou de sexe" (9). Artikel 5 van het kort daarop ontvouwd
kiesplatvormplan, goedgekeurd tijdens het buitengewoon kongres te
Brussel op 15 juli 1894, behelsde volgende moeilijk mis te verstane
stellingname "Recht voor alle inwoners van bestuurd, onderwezen en
geoordeeld te worden in hun taal".

Einde 1894 zal De Werker de aangenomen houding duidelijk
synthetiseren :

"Door drogredenen van de flaminganten wantrouwen vele
Vlamingen de socialistische partij menend dat deze de rechten der
Vlaamssprekende bevolking niet zou weten te verdedigen (10). Wij
zijn partijgangers van de gelijkheid der beide landstalen zolang dat
niet ontaardt in kibbelarij. De ongelijkheden die bestaan zijn niet van
dezelfde aard. De meest schreeuwende eisen krachtdadiger
tegenwerking zonder nochtans het tekeergaan der min erge te
verwaarlozen. En onder de min erge ongelijkheden rekenen we de
misbruiken die aanleiding hebben gegeven en nog geven aan de
Vlaamse zaak" (11).

Hier blijkt het wenselijk opnieuw het onderscheid tussen Vlaamse
kwestie en Vlaamse beweging te maken. Men kan zich distantiëren
van de manier waarop de Vlaamse kwestie benaderd wordt, zonder er
a-priori negatief of onverschillig tegenover te moeten staan. Zowel
liberale als katholieke flaminganten verweet men herhaaldelijk dat ze
maar weinig beginselvastheid bij de verkiezingen vertoonden, dat ze
ijverden voor futiliteiten zoals standbeelden en Vlaamse of tweetalige
spoorkaartjes, terwijl de arbeiders in ellende en honger vegeteerden
en er van een streven naar schoolplicht nauwelijks iets te merken viel.
Herhaaldelijk spraken de Antwerpse socialisten hun wantrouwen uit
tegenover de gedragingen van sommige "hervormers" die bij de
arbeiders een bewustzijnsvernauwing te weeg wensten te brengen.

(9) Op het ogenblik dat de verstandhouding binnen de B.W.P. zoek is, zal door
Vlaamse socialisten hiernaar verwezen worden, cfr. De Werker 24 november
1912.
(10) De Werker, 21 november 1894.
(11) De Werker, 19 december 1894.

129



Deze houding interpreteren als een taktisch voorwendsel of als een
afleidingsmaneuver ten einde de arbeiders van de Vlaamse kwestie te
vervreemden, lijkt de situatie wat geweld aandoen. De flaminganten
zagen de Vlaamse beweging niet als een werkelijk sociaal
emanciperende beweging, de socialisten evenmin.

DE VLAAMSE KWESTIE GEAKTUALISEERD

In dit voor de socialisten tot nu toe weinig problemen
opleverend spanningsveld, zouden pas innerlijke moeilijkheden rijzen
indien de kwestie binnen en buiten de partij inhoudelijk en
strategisch geaktualiseerd werd. Dit gebeurt. In 1894 komen de
socialisten voor het eerst in de Kamer. Ze worden daar via te
stemmen ontwerpen en wetsvoorstellen rechtstreeks met de Vlaamse
kwestie gekonfronteerd. En of zij nu meer of min Vlaamsgezind
waren, onverschillig of sympathiserend, zij moeten door hun
stemming stelling kiezen en verantwoordelijkheid nemen. Tegelijker-
tijd stelt men vast dat vanaf het einde der 19de eeuw in de Vlaamse
Beweging zelf een uilgesproken evolutie naar een duidelijker
sociaal-ekonomische gebondenheid waar te nemen valt, zoals dit tot
uiting komt in de denkbeelden van J. Macleod, A. Vermeylen en
L. de Raet. Het Vlaamse volk moest volgens deze laatste eerst de
intellektuele, dan de ekonomische, tenslotte de politieke macht zien
te verwerven. Vandaar dat het onderwijs moest veroverd worden en
de Gentse Hogeschool vernederlandst. Niet omwille van de taal an
sich, maar om het volk voor te lichten, te beschaven en te bekwamen.
Taalbelang was ook stoffelijk belang. Het kwam er dus o.m. op aan
boeren, werklieden, ambachtslieden en kleine burgers te bewijzen dat
de Vlaamse Hogeschool ook hun materieel bestaan zou verbeteren.
Dan kon de Vlaamse Beweging een volksbeweging worden...

Met deze nieuwe gegevens werd te weinig rekening gehouden bij
het weergeven van de socialistische houding voor de periode
1894-1914. De meeste auteurs glijden er tamelijk vlug overheen en
geven de indruk aan hun analyse weinig wijzigingen aan te brengen.
Niet alleen geloven zij meestal dat de socialisten partijstandpunten
verdedigen, maar zij schrijven de Waalse socialisten ook een vrij
positieve gedragswijze toe... tot er in 1912 ineens de brief is van Jules
Destrée aan de Koning "II n'y a pas de Belges" en het geflirt daarin
met de idee van een ver doorgedreven bestuurlijke scheiding tussen
Vlaanderen en Wallonië. Noch het eerste, noch het tweede
geloofspunt strookt met de werkelijkheid. Als Destrée zijn verlies
uitkrijt is dat het gevolg van jaren wrevel en onbehagen dat zich op
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dat moment rond de liberaal-socialistische kartelnederlaag kristal-
liseert. Integendeel, de socialisten zijn er in die periode slechts zelden
in geslaagd zich op kommunautair gebied te verzoenen. Derhalve is
het voor een onderzoek noodzakelijk, aandacht te besteden, zowel
aan de verstandhouding tussen Vlaamse en Waalse socialisten, als aan
deze tussen Vlaamse socialisten onderling. Dan moet men de evolutie
volgen in nationaal vlak en in federatief/lokaal vlak.

1. EVOLUTIE OP NATIONAAL GEBIED : DE VLAAMSE KWESTIE
WORDT EEN VRIJE KWESTIE

De eerste verkiezingen met algemeen meervoudig stemrecht, en
volgens het nog steeds van kracht zijnde meerderheidsprincipe,
betekenden een sukses voor de katholieken die van 92 naar 104
zetels klommen, in tegenstelling tot de liberalen die van 60 zetels op
20 terugvielen. Voor hun Kamerdebuut veroverden de socialisten 28
zetels, dit dank zij een geconcentreerde aanhang in Wallonië. Luik en
Henegouwen leverden 27 vertegenwoordigers, Namen de overblijven-
de. Toch kwam er ook een Vlaming in de Kamer, de Gentenaar
Edouard Anseele voor wie de Luikse federatie een plaats had
vrijgemaakt. Een duidelijk illustratie van de Vlaams-Waalse
krachtsverhouding binnen de partij.

Ondanks enkele wrijvingen over het taalgebruik in de Kamer,
stemden op 19 maart 1898 15 van de 19 aanwezige socialisten vóór
de Gelijkheidswet, waardoor in België het Nederlands als een
gelijkwaardige nationale taal werd erkend. Dit werd gemotiveerd met
een verwijzing naar het in het programma opgenomen principe der
talengelijkheid. Destrée en anderen verklaarden zich bovendien
voorstander van de tweetaligheid der hoge ambtenaren. Deze
principiële stellingname getuigde van politieke moed. De verkiezingen
stonden voor de deur. In Wallonië werd er rond dit thema een giftige
sfeer gekreëerd, met de Waalse socialisten in verradersrollen. Zijzelf
insinueerden, dat de katholieke regering opzettelijk juist nu met deze
wet kwam om de aandacht af te leiden van nijpende sociale kwesties,
en om de arbeiders te verdelen. Flaminganten zoals Coremans
verweet men een gebrek aan konsekwentie omdat ze wel Vlaamse
wetten wilden, maar zich kantten tegen algemeen enkelvoudig
stemrecht, wat meteen een einde zou maken aan de twee- en
driestemmers der Vlaamse bourgeoisie die uit klassegevoel het Frans
voorstonden. Ook Vlaanderen was intussen niet onberoerd gebleven
bij het gemanipuleer der vaderlandse elite. Tussen de eerste (1896) en
de tweede stemming (1898) was in de Senaat het amendement-Le
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Jeune aanvaard, waardoor bij twijfel de Franse tekst doorslaggevend
zou zijn. Bij dit geheel uithollen van de bedoeling der talengelijkheid
sloeg de Vlaamse publieke opinie alarm. Het aangevochten beginsel
bleek sterk genoeg om verzoenend te werken, zodat er voor de eerste
maal in de taalwetgeving een samenwerking tot stand kwam en er
meetings konden worden ingericht met woordvoerders van de drie
partijen. Met resultaat. Het duurde overigens niet lang. Andere
wrijvingen wonnen het zoals o.m. blijkt uit het Brussels blad Het
Nieuws van de Dag van 2 april 1897 :

"Vlamingen zijn wij, maar eerst en vooral katholiek, en om onze
rechten te verdedigen hebben wij geen hulp nodig van blauwe, rode
of groene vijanden."

De socialisten keerden zich terug af van specifiek fla-
mingantische manifestaties waarop ze ten andere meermaals niet eens
geduld wenden. Schrijnend dieptepunt was wel de verdeeldheid in
1902 bij de herdenking van de 600ste verjaring der Guldensporenslag.
Een jaar waarin men zich kon verlustigen in drie aparte vieringen.

De Waalse socialistische parlementsleden hadden dus in grote
meerderheid de gelijkheidswet helpen stemmen, waarvoor hen
achteraf hulde werd betoond. Toch zijn er een paar addertjes. Vier
volksvertegenwoordigers van Mons hadden zich onthouden, waar-
schijnlijk omwille van de partijtucht. Zij beschouwden de wet als
"inutile, inefficace, peut-être dangereuse alors qu'elle est appliquée
par un gouvernement qui n'a pas notre confiance" (12). Meer
symptomatisch nog was de voordien al verdeelde stemming in 1897
bij de taalwet-Heuvelmans op de burgerwacht : 10 socialisten
stemden voor, 6 tegen, één onthield zich bij de bepaling dat in
Vlaanderen '...les gardes reçoivent l'instruction en flamand et sont
commandés en cette langue". Paul Smeets van Luik, ofschoon
sympathiserend met een aantal Vlaamse verzuchtingen, verant-
woordde zijn onthouding met in de grond dezelfde overwegingen als
de tegenstemmers : het ging niet op "de donner cette facilité à des
fils de bourgeois qui tous ont eu le moyen d'apprendre le
Français" (13). Gelijkheid werd dus niet opgevat als gelijke rechten
voor alle Vlamingen, maar wel als een faciliteit voor Fransonkun-
digen. Het bleef dan ook af te wachten welke tendensen zich in
Waalse socialistische middens zouden doorzetten.

In een korte tijdsspannen (1909-1910) spitsten meningsverschil-
len en spanningen zich op drie fronten toe : Vlaamse taairechten in

(12) Ann. Pari, Ch., 19 maart 1898.
(13) Ann. Pari, Ch., 3 augustus 1897.
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Wallonië, in Vlaanderen zelf en in nationale instellingen zoals het
leger.

Nadat in 1907 het debat over de mijnenwet al voor de nodige
wrevel had gezorgd (14), ervaren begin 1909 de meeste Walen een
bepaling van de wet op de werkrechtersraden als een nieuwe aanslag
op hun rechten. Het ging hier om gerechterlijke lichamen met
juridische bevoegdheid, die optraden bij konflikten tussen patroon en
arbeider in verband met de uitvoering van de arbeiderskontrakten.
Per nijverheidsstreek werd nu voorzien in een Kamer van hoger
beroep. De regering zou de voorzitter, de toegevoegde voorzitter en
de griffier aanduiden. Men aanvaardde dat deze ambtenaren in de
Vlaamse gewesten ook Nederlands zouden moeten kennen. Bij de
vraag of dit ook voor Wallonië moest gelden, vallen voor de eerste
maal in de Kamer zelf bitsige woorden tussen socialisten onderling.
Terwijl de enen schermen met de rechten van duizenden uit sociale
nood gemigreerde Vlamingen, willen de anderen Wallonië als
homogeen gebied tegen elke taaieis beveiligen, daarbij aanvoerend,
dat de verplichting Nederlands te kennen alle Walen uitsluit. Een
Franstalige, zelfs een gestudeerde, zou niet bij machte zijn
Nederlands te leren. Uitgaande van dit dogma willen ze eigen
ééntaligen die de Waalse volksaard begrijpen. Hun Luikse
partijgenoot Célestin Demblon die al bij vorige gelegenheden de
taalwaardigheid van het Nederlands had verdedigd en het als taal
boven de Waalse dialekten had gesteld (15), wees op de
dubbelzinnigheid van deze bewijsvoering en verdedigde de tweetalig-
heid van ambtenaren indien ze in kontakt stonden met Vlaamse
arbeiders :

"De deux choses l'une : ou bien il faut faire aux ouvriers flamands
en Wallonie la même situation qu'ont les ouvriers wallons en Flandre
où on leur parie le Français, ou bien il faut aboutir à la séparation
administrative." (16)

(14) De mijnenwet (maart-april 1907). Op 14 en 15 maart 1907 moest de Kamer
zich uitspreken over het amendement van de Minister van Arbeid, de Luikerwaal
Francotte, waardoor voortaan van de ingenieurs de kennis van het Nederlands
zou worden geëist, zowel in Vlaanderen als in Wallonië. De socialisten stemden
de eerste keer zeer verdeeld. Tijdens hun kort daaropvolgend 12de Kongres (31
maart 1907) vroeg Huysmans hierover uitleg. Het kwam tot een woelige
gedachtenwisseling.
(15) Ann. PürL, Ch., 14 juni 1907.
(16) Ann. Pari, Ch.,|29 januari 1909.
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Dit bezorgde hem het odium van anderen zoals de denigrerende
reaktie van partijgenoot Pépin : "Les Wallons hors de la loi. Vous
êtes un flamingant". Even opvallend was de wijze waarop de
konfliktmateries geglobaliseerd werden. Volgens advokaat Emile
Royer was het voor Wallonië al erg genoeg dat het omwille van de
Vlamingen al jaren onder een klerikale regering zuchtte, laat staan
dat de Vlamingen aan de Walen nog een Germaanse magistratuur
zouden opdringen. Anseele stelde tevergeefs een overgangssituatie
voor, waarbij slechts één van de drie ambtenaren wat Nederlands zou
moeten kennen, maar hij eindigde :

"Personne ne peut nier que mes intentions sont de venir en aide à la
bourgeoisie wallonne, car il s'agit de la bourgeoisie wallonne ici, des
étudiants, des fils de la bourgeoisie... et je constate que la
bourgeoisie est défendue ici par les socialistes contre nous, qui vous
faisons des propositions de conciliation. A la guerre je répond par la
guerre." (17)

De socialistische Kamergroep deed naderhand nog een poging om de
geschillen in de coulissen op te lossen, maar zonder resultaat. Bij
gebrek aan een bevredigend kompromis besloot men de mandataris-
sen te laten stemmen naar goeddunken. De Vlaamse kwestie was een
vrije kwestie geworden. De stemmingen reflekteerden dit : Vlaamse,
Brusselse en enkele Waalse socialisten waren voor het amendement-
Anseele, 19 Waalse socialisten tegen. Het hek was van de dam.

Kort daarop moest men zich in de Kamer uitspreken over het
taairegime in nationale instellingen, in casu het leger. Het kwam erop
aan te weten of militaire geneesheren en officieren als gestudeerden
in leidende funkties hun ondergeschikten -Walen zowel als
Vlamingen - moesten begrijpen, ofwel dat Vlaamse miliciens
taaiparia's bleven. Een amendement, mede ondertekend door Emile
Vandervelde en Anseele, dat de toestand in het hogere legerkader
wilde saneren door er een voldoende kennis van de twee talen te
verlangen, werd door partijgenoten Pépin en Destrée krachtdadig
bestreden als een diskriminatie van de Walen. Het was al moeilijk
genoeg om de verschillende Waalse dialekten te beheersen. Het was
wenselijk dat een geneesheer zijn patiënten begreep, maar men moest
dit laten afhangen van zijn goedgunstigheid (18). Geen taaldwang,
maar vrijheid. De jaren voordien door Waalse socialisten, w.o.
Destrée, afgelegde verklaring, dat het normaal was "pour exiger des

(17) Ann. Pari, Ch., 3 februari 1909.
(18) Ann. Pürl, Ch., 24 november 1909,18 maart 1910.
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bourgeois diplômés la connaissance des deux langues", was niet meer
van toepassing. In deze passioneel wordende kwestie hadden andere
belangen aan invloed gewonnen.

Voor Wallonië en in nationale instellingen mocht er dus niet
aan de (voor)rechten, de vrijheden en de beroepsmogelijkheden van
Waalse burgers getornd worden. Welke houding nemen de Waalse
socialisten aan ten opzichte van de taaitoestanden in het Vlaamse
landsgedeelte zelf ?

In 1907 had een wetsvoorstel, neergelegd door de katholieke
volksvertegenwoordiger Coremans, al jaren kruisweg achter de rug.
Het wilde de vrije instellingen voor Vlaanderen hetzelfde
taaiprogramma opleggen als hetgeen sedert 1883 in de staatsinstel-
lingen gangbaar was : de titularis met een getuigschrift van volledig
middelbaar onderwijs zou behalve Duits en Engels tenminste twee
leergangen in het Nederlands moeten hebben aangeleerd, 4/5 der
lessen bleef ftanstalig. Waar Vlaamse vrijzinnigen het einde wilden
van de diskriminatie en de oneerlijke konkurrentie tussen de twee
schoolnetten, ijverden katholieke flaminganten voor een veralge-
mening van de wet tot hun vrije scholen. Deze belangen vielen dus
samen. Het verzet kwam van de bisschoppen die "vasthielden aan de
macht van de cijnskiezers en aan de Belgisch-centralistische opvatting
van het Frans als bindtaal van de Staat en derhalve als voertaal van
hoger en middelbaar onderwijs" (19). Twee konfliktzones werkten
op mekaar in : de Vlaamse wensen enerzijds, de naar voren geschoven
belangen van levensbeschouwelijke eenheid anderzijds. De steun van
de Waalse linkerzijden volstond niet.
Vandervelde kon achteraf besluiten dat deze wet ten voordele van de
Vlamingen verdedigd was geworden door Waalse liberalen en
socialisten, maar verworpen door Vlaamse katholieken. Naar
buitenuit leken er daarover bij de socialisten geen grote
meningsverschillen te bestaan (20). Toen drie jaar later in de Kamer
een gelijkaardig voorstel-Franck in behandeling kwam, waren de
gemoederen al zo gesensibiliseerd dat het geen genade meer vond bij
een 15-tal onder hen. Ook Waalse socialisten meenden nu dat ze de
heilige plicht hadden om de Franse kuituur in Vlaanderen te komen
beschermen en wensten er, tegen de wil van alle Vlaamse
Kamersocialisten in, het traditionele stelsel te behouden. Het belang
van wat Nederlands als tweede taal voor Vlaamse middelbare

(19) H.J. ELIAS, Geschiedenis van de Vlaamse Gedachte, deel IV, Antwerpen,
1965, p. 170.
(20) Ann. Pari, Ch., 26 juni 1907.
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Studenten uit de bourgeoisie (in Vlaanderen zelf), met het doel toch
nog een band en een doorstroming te verzekeren met de ongeletterde
massa, noemden zij in tegenspraak met de gelijkheid der talen dat de
vrijheid waarborgde. Zo ontstond de anomalie dat Waalse socialisten
verbeten het bevoorrechte katholiek onderwijs gingen verdedigen. En
meer dan dat : de lagere ambtenaren in aanraking met Fransonkun-
digen mochten in Vlaanderen tweetalig zijn, maar niet de hogere
ambtenaren want daaruit zou... een ambtsmonopolie voortvloeien
ten voordele van de Vlamingen. Wie het daarmee niet eens was, gaf
alleen blijk van haat tegen Frankrijk met de er vandaan komende
ideeën van emancipatie en revolutie. Maar dit "klerikale fla-
mingantisme" onderscheiden ze van de echte verdedigers van de
Vlaamse rechten onder wie zijzelf.

Hoewel vele Vlaamsgezinden uit de overwegend katholieke
kleine burgerij kwamen, lijkt deze identifikatie van flamingantisme
met klerikalisme nogal ongewoon, net zoals de voorstelling ervan als
een list uitgedacht door de katholieken om verdeeldheid te zaaien.
Een zelfde reflex trof men voor 1894 ook al aan bij een aantal
Vlaamse socialisten. Vanaf 1884 tot het uitbreken van Wereld-
oorlog I kende België homogeen katholieke regeringen. Vlaanderen
stemde uitgesproken katholiek, Wallonië eerst liberaal, later ook
socialistisch. Nu loont het de moeite om de argumenten te bekijken
waarvan de katholieke flaminganten zieh bedienen om te pleiten voor
een aantal leergangen met het Nederlands als voertaal in hun vrije
scholen. Elias vatte dit in drie punten samen :

a. Eerst en vooral het argument van vaderlandslievende en van
pedagogische aard : door het onderwijs van het Nederlands te
versterken, zou men bij de jeugd ook het vaderlandse bewustzijn
ontwikkelen en meer zelfstandigheid aankweken tegenover het
buitenland (waarmee om diverse redenen voornamelijk Frankrijk
werd bedoeld) en zou men volgens alle eisen van een gezonde
opvoedkunde de jonge geesten vormen in hun moedertaal.

b. Een tweede argument was van sociale aard. In de strijd tegen het
opkomende socialisme moesten de hogere standen hun ftinktie van
leiding en voorlichting der lagere standen vervullen en dat kunnen
zij in Vlaanderen niet omdat ze de taal van het volk niet kennen.

c. Het derde argument was de herhaling van wat als een dogma van
het konservatief katholicisme kon beschouwd worden in
Vlaanderen : katholiek en Vlaams zijn één. Waar "de Vlaamse
taal" achteruitgaat daar gaan ook het geloof en de goede zeden
achteruit. We moeten om ons volk gaaf en gezond te houden, het
daarom ook Vlaams houden (21).

(21) H.J. ELIAS, op. cit., deel IV, p. 170.
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Of een voorbeeld van hoe de drie Belgische konfliktvelden op
mekaar ingrijpen : Vlaamse verzuchtingen vervullen wat tegelijkertijd
een middel werd geacht om de opmars der socialisten te stuiten en
het Vlaamse volk gezond, d.w.z. katholiek te bewaren. Voor de
socialisten betekende het "zondige" Frankrijk de bakermat van al
wat modern en progressief was, de Franse beschaving de
"vrijmaakster" der mensheid, de kennis van de Franse taal een
belangrijke stap naar de ontvoogding. Een aantal flaminganten namen
echter vaak een anti-Waalse en (niet helemaal zonder reden) een
anti-Franse houding aan. In de Journal de Charleroi verklaarde
Destrée :

"Chez la plupart des flamingants on sent la haine de la langue
française avec tout ce qu'elle apporte d'idées françaises d'émancipa-
tion et de révolution" (22).

Deze verkatholiserende monopolietendens onder het motto "met de
taal koopt men de ziel van het kind, de ziel van de
mijnwerker..." (23) moest de Vlaamse beweging eerder reaktionair
doen overkomen. Men kan zich afvragen - en dit zou het
onderzoeken waard zijn - in hoeverre de Vlaamsgezinde katholieken
hierdoor de vorming van een ruimer Vlaams front niet bemoeilijkt
hebben. Eens zelf het nodige inzicht verworven hebben Vlaamse
socialisten getracht de Vlaamse kwestie bij hun Waalse partijgenoten
in een socialistisch perspectief te plaatsen. Des te nef aster was de
houding van Ferdinand Hardijns, redakteur van het Gentse
socialistische dagblad "Vooruit" die bij het primeren van
godsdienstige belangen boven Vlaams recht en verwijzend naar de
katholieke krant "Het Fondsenblad"

"Onze plicht is die hervorming te verzaken om reden der hogere
godsdienstige belangen die ons verbieden te verdedigen wat de
geestelijke overheid schadelijk en gevaarlijk acht" (24)

als volgt replikeerde :

"Gij stelt uw godsdienst boven de taalkwestie, wij laten ze varen
voor ons recht en ons brood van heden..." (25).

(22) Journal de Charleroi, 3 mei 1910; cfr. ook 5 september 1910.
(23) Cfr. o.m. Het Handelsblad, 10-16-22-31 augustus 1906, bij het streven naar
een Vlaamse "katholieke" mijnbouwschool.
(24) Het Fondsenblad, 15 november 1904.
(25) Vooruit-De Werker, 26 augustus 1906.
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Ook hij maakte een onderscheid tussen Vlaamsgezind-zijn en
flamingantisme. Helemaal anders reageerde Jan Chapelle, redakteur
van "De Werker". Na zijn vaststelling dat velen menen dat "Een
Vlaming die niet gelovig is, geen Vlaming is" en dat vele "klerikalen"
op de Vlaamse beweging hopen om de werklieden in de Kempen van
het socialisme weg te houden, blijft hij erbij :

"De democratie heeft alles te verwachten van een volledige
vervlaamsing van Vlaams-B elgië, van een verst doorgevoerde
oplossing van taalgrieven. We zullen de werklieden tonen dat de
bourgeoisie als klasse economisch, intellectueel, dus ook moreel 't
Vlaamse volk teneergedrukt heeft. Als een ellendige taalstrijd alleen
vatten we de Vlaamse beweging niet op. In onze opvatting wordt van
eerst af elke neiging tot rassenstrijd uitgestoten. Voor ons is de
Vlaamse kwestie een onderdeel van de klassenstrijd. (26). Het
kapitalisme liet de Vlaamse werkman geen tijd noch om Vlaming,
noch om gelovige, noch om mens te zijn... Wie het Vlaamse volk
verheffen wil, moet eerst beginnen met aan de Vlaamse werkman
meer brood te geven en meer onderwijs. Zij die zeuren over
taalgrieven, en geen oog hebben voor de materiële kant van de zaak,
zijn dommerikken of huichelaars" (27).

Enkele besluiten dringen zich op. De Belgische Werklieden Partij
was zo gestruktureerd, dat de algemene raad en de kongressen de
socialisten verenigde en men de er genomen besluiten gehoorzaamde.
Nochtans hadden de federaties een grote zelfstandigheid behouden,
terwijl ze "ne sacrifient à la centralisation que dans la mesure
indispensable à l'unité d'action du Parti" (28). Vandaar het
belangrijk onderscheid tussen partijkwesties waarbij de partij in haar
geheel bepaalde besluiten nam waaraan men zich uit partijtucht
diende te onderwerpen, en vrije kwesties waarbij de federaties
vrijheid van stellingname gelaten werd.

De partij had zich over nationaliteitenaangelegenheden wel
uitgelaten in al geciteerde algemeenheden maar zonder tegenover de
Vlaamse kwestie eigenlijk een duidelijk doktrinaire visie te
formuleren : waarschijnlijk omdat daarover (in de beginfase) geen
werkelijke moeilijkheden bestonden. De parlementaire verantwoorde-
lijkheid bracht daarin aanvankelijk weinig verandering. De Kamer-
groep streefde naar een eensgezinde houding tegenover het
rechtstreeks behandelde aspekt van het probleem. Men slaagde daar

(26) De Werker, 25 augustus 1906.
(27) De Werker, 9 september 1906.
(28) E. VANDERVELDE, Le Parti Ouvrier Belge 1855-1925, Brussel, 1925,
p. 8.
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o.m. in bij de gelijkheidswet, op de dissidente onthouders na.
Naarmate de Vlaamse eisen echter meer in het Parlement
doordrongen en steeds ruimere materies gingen bestrijken, bleek
verrassend vlug dat de taal virus vanuit embryonale aanwezigheid ook
de socialistische partij begon te verzieken. Onenigheid over eisen die
de arbeiders niet rechtstreeks aanbelangden, konden nog verdoezeld
worden, maar niet voor lang. Gelijkheid der landstalen kreeg voor
vele Waalse socialisten immers niet dezelfde betekenis als "wie
Nederlands spreekt moet gelijkwaardige kansen krijgen als wie Frans
spreekt". Op grond van het programma wilden ze Vlaamse
fransonkundige arbeiders wel wat "toestaan", maar ze gingen in de
kontramine van het ogenblik af dat ze de superieure positie van het
Frans bedreigd meenden, of van het moment dat er sprake was
begoede gestudeerden uit hoofde van hun funktie enige beginselen
van het Nederlands op te leggen. Deze weinig socialistische houding
stuitte op het toenemend gedecideerde verweer van meer
demokratisch voelende partijgenoten en vooral van Vlaamse
socialisten. Toen de verdeeldheid steeds duidelijker werd, eerst
binnen de partij - later ook naar buiten -, kon de leiding alleen nog
maar vaststellen dat nu nog een bindend standpunt forceren weinig
opportuun zou zijn en dat men er beter aan deed voorlopig
pragmatisch te schipperen. De Vlaamse kwestie kreeg het karakter
van een vrije kwestie, wat zij zou blijven tot na Wereldoorlog I. De
uitspraken van enkele historici worden hierdoor enigszins
gerelativeerd :

"In de vooroorlogse Belgische Werklieden Partij had de Vlaamse
kwestie de partij niet beroerd omdat zij overwegend Waals was en
Anseele niet voldoende tekening bleek te houden met het sociale
karakter van de Vlaamse Beweging".

M. Claeys-Van Haegendoren (29).

"In de positie van het socialisme in Vlaanderen tegenover de
Vlaamse beweging moeten wij vanaf de oorsprong rekening houden
met twee kenmerken van de B.W.P., namelijk het Waalse overwicht
van de ene kant maar anderzijds de unitaire opvatting van de strijd
die ook zal leiden tot een partijstandpunt tegenover de Vlaamse
Beweging. Dit standpunt is niet zozeer theoretisch gefundeerd als
praktisch uitgewerkt... In deze ideologische positie was voor de
Vlaamse Beweging als nationaliteitenvraagstuk geen plaats in de

(29) M. CLAEYS-VAN HAEGENDOREN, 25 jaar Belgisch Socialisme
1914-1940, Standaard, 1967, p. 208.
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Belgische socialistische partij."
H.J. Elias (30).

"De socialistische partij telde veel minder uitgesproken flaminganten
dan de katholieke, maar de Waalse en Brusselse socialisten die de
meerderheid vormden, toonden zich ook minder ontoegankelijk voor
Vlaamse desiderata dan de Waals-Brusselse katholieke rechtervleugel.
Bovendien hadden de Vlaamse socialisten niet te maken met een
franskiljonse fractie in de eigen gelederen."

A.W. WUlemsen (31).

De bestaande meningsverschillen waren dus zo onoverbrugbaar
geworden, dat geen kompromis gevolgd door een eensgezind
standpunt meer mogelijk bleek. De jaren daarop zou de toestand er
niet op verbeteren, integendeel. De rol van de respektieve federaties
en van gezaghebbende figuren werd er des te belangrijker om. Vanuit
deze optiek willen we dan ook eerst de evolutie schetsen die zich
vanaf 1894 in de voornaamste twee Vlaamse federaties, deze van
Gent en Antwerpen, heeft voltrokken. Tegelijkertijd stelt ons dit in
staat een idee te geven van wat er dienaangaande veranderd is en
roert bij de Vlaamse socialisten zelf.

2. DE VLAAMSE FEDERATIES

A. De Antwerpse federatie : flamingantisch socialisme

Een vergelijking met de situatie van vóór de verkiezingen van
1894 is treffend. Tijdens de kieskampagne werd aan de Vlaamse
kwestie nauwelijks aandacht besteed. Maar eenmaal een socialistische
vertegenwoordiging in de Kamer, lijkt het wel alsof men zich verder
over het probleem is gaan bezinnen en tot een credo is gekomen : van
een goedwillige passiviteit naar een meer aktief ingrijpen.
Taaimaatregelen die men als een beknotting voor de werkgelegenheid
ervaarde, wees men nog wel van de hand. Zo noemde de Antwerpse
Afdelingenbond op 11 april 1895 het voorstel-Rooses anti-demokra-
tisch omdat hierdoor het onderwijs in de Franse taal vóór de derde
graad (±10 jaar) afgeschaft werd. Zonder zich aan negatief
scheldproza te buiten te gaan, zoals het Gentse "Vooruit", stelde
"De Werker" "...verplichtend schoolgaan tot tenminste 15 jaar. Ware

(30) H.J. ELIAS, op. cit., deel TV, p. 264.
(31) A.W. WILLEMSEN,op. cit., p. 123.
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dit uitgevoerd geen bezwaren..." (32). Conditio sine qua non was dat
het kind bij het verlaten van de school voldoende Frans zou kennen :

"Kijk in alle kranten hoe kruideniers, haarkappers, renteniers op
zoek naar meiden en knechten, handelaars op zoek naar een
loopjongen voor kantoor, steeds de kennis der twee talen eisen. Kijk
in handelsburelen en nijverheidsgestichten hoever men komt zonder
Frans. En wij arbeiders door de benarde economische omstandig-
heden niet in staat alleen de kost voor ons gezin te winnen zijn
verplicht onze kleinen vanaf hun 11de of 12de jaar ergens te
plaatsen..." (33).

De kennis van het Frans zagen de socialisten als een ontvoogdings-
wapen, zowel e ko no mise h als intellektueel, een mogelijkheid tot
gelijkheid met de hogere standen. Met het Nederlands alleen vreesden
ze gediskrimineerd te blijven. Toen Coremans tijdens een redevoering
te Mechelen de Vlaamse kwestie bovendien als hoofdsociale kwestie
betitelde, kwam het antwoord vanzelf : "Vooraleer te roepen 'In
Vlaanderen Vlaams', zeggen wij 'In Vlaanderen boterham-
men ! ' " (34) . Dat neemt niet weg dat ze alle twijfel aan hun
Vlaamsgezindheid als ongegrond van de hand wezen en het verwijt
van het liberale blad "De Koophandel" weerlegden als zouden ze
omwille van hun internationalisme geen waarde hechten aan
nationaliteitsgevoel, want :

"Wij zijn aan onze taal gehecht, meer en sterker dan de grote
meerderheid der leden van de Liberale Vlaamsche Bond, om de
eenvoudige reden dat de grote meerderheid der socialisten niets kent
dan het Vlaams, de taal der mindere mensen, der sloebers..." (33).

Zoals de beste flaminganten wilden ze respekt voor hun Vlaming-zijn.
Vandaar het formuleren van eisen als volstrekte gelijkheid der beide
landstalen in alle officiële stukken, voorrang van het Nederlands in de
Vlaamse gewesten, beheer in eigen taal, tweetaligheid van de
staatsambtenaren. Maar

"Niet de weinige taalkennis van ons volk diende te worden gelaakt,
maar de ondoelmatige strekking ener beweging... die voor 't volk in
't leven geroepen tot het volk niet wist door te dringen omdat de
eenzijdigheid der richting het doel deed missen dat men zich

(32) De Werker, 10 april 1895.
(33) De Werker, 17 april 1895.
(34) De Werker, 18 september 1896.
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voorstelde te bereiken. Te veel werd er van taal gesproken, van droge
boekentaal, van stroeve spraakkunst die het volk niet verstond,
waarvan het zich afkeerde. Te weinig werd de taal aangeleerd om het
volk te wijzen op zijn ellende, op zijn economische onderdruk-
king..." (35).

Deze stellingen werden meer in het teken van de klassenstrijd
geïnterpreteerd.

Bij de verkiezingen in mei 1900 veroveren de Antwerpse
socialisten voor de eerste maal een parlementair mandaat. Modeste
Terwagne zal hen in de Kamer vertegenwoordigen. Een Waalse
geneesheer, van Dinant afkomstig en naar Antwerpen gemigreerd.
Vanaf 1895 trad hij steeds meer op het voorplan. Al kandidaat in
1896 (36), had hij zich opgewerkt tot voorzitter van de Antwerpse
afdeling (37). In 1899 moet hij al vlot Nederlands spreken en zijn
artikelen voor het partijblad in die taal plegen, althans volgens "De
Werker" (38). Niet alleen in Antwerpen (39), maar ook in de Kamer
en op kongressen zal hij de Franstaligen er toe aanzetten Nederlands
te leren (40). De Vlaamse eisen zal hij steunen en stemmen. Toch
maakt het een eigenaardige indruk : een Waalse geneesheer als leider
van de meest Vlaamsgezinde socialistische federatie. Waarschijnlijk is
dit te verklaren door het ter plaatse ontbreken van een bekwame
leidersfiguur en door zijn relaties met de vrijdenkersbeweging.
Bovendien was hij tweetalig èn Vlaamsgezind.

Politieke tegenstanders probeerden hieruit evenwel elektorale
munt te slaan. In 1902 noemde een kandidaat van de katholieke
Meetingpartij hem een franskiljon. Daarop volgde een perspolemiek
waardoor o.i. het inzicht doorbreekt dat men flaminganten veel beter
ironiserend op eigen tekortkomingen kon wijzen dan hen - een aantal
potentiële kiezers - door heftige tirades af te schrikken. De eerder
moeilijke positie van de katholieke flaminganten omwille van de
bisschoppelijke stellingname rond het wetsvoorstel-Coremans en
lukratieve propaganda zullen wel in overweging genomen zijn. Maar
het feit dat men een meeting belegt om de houding van de federatie
vast te leggen, de plaats in hun krant ingeruimd voor de Vlaamse

(35) De Werker, 27 augustus 1896.
(36) A. VAN LAAR, Geschiedenis van de arbeidersbeweging te Antwerpen en
omliggende, Antwerpen, 1926, p. 134.
(37) De Werker, 9 juni 1900.
(38) De Werker, 16 december 1899; Vooruit, 19 december 1899; De Werker, 17
oktober 1901 en 10 mei 1902;Het Laatste Nieuws, 8 mei 1902.
(39) De Werker, 28-29 mei 1900.
(40) Ann. Pari, Ch., 26 februari 1902, 12de Kongres te Brussel op 31 maart
1907, waarvan o.m. een verslag jn De Werker, 2 april 1907.
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kwestie, het zich tot de kiezers wenden op basis van Vlaamsgezind-
heid en de wijze waarop men de eigen participatie formuleert,
bevestigen toch dat men in de Antwerpse federatie tot verhelderende
inzichten is gekomen in het demokratische karakter van de Vlaamse
Beweging en men er een eigen plaats in opeist :

"Wij zijn flaminganten... Waar er kwestie is van taairechten, staan wij
daar met onze steun, maar we vergeten niet dat de taalstrijd niet een
rassenstrijd is, maar een strijd tegen een klasse en een systeem... De
Vlaamse strijd is voor ons een middel om vrijheid en zelfstandigheid
te bekomen ten einde het volk te kunnen ontvoogden en te
ontwikkelen, en de wetenschap te leren kennen. Daarom zijn wij
voor de Vlaamse Beweging, ernstig gelijk de klerikalen. Onze
Vlaamsgezindheid gaat veel dieper : de Vlaamse Beweging is een
beweging tot ontvoogding op economisch terrein" (41).

Illustratief voor de metamorfose was het zich aansluiten bij de wens
om te Antwerpen de gedenkplaat ter ere van de scheepsslachtoffers
van het schoolschip Comte de Smet de Nayer in de taal van het volk
op te stellen (42), iets wat men in de beginperiode als futiele
muggenzifterij zou hebben gedoodverfd. Even revelerend was de
kommentaar bij de 100ste verjaring van Ledegancks geboorte. Ter
plaatse werd een komiteit gevormd met letterkundigen der
verschillende partijen en dit met de bedoeling de feesten een neutraal
karakter te geven. Een innovatie met verstrekkende implikaties. De
socialisten verantwoordden hun deelname als volgt :

"De achterlijkheid van ons volk is voor een groot deel het gevolg van
de minderwaardige toestand waarin de Vlaamse taal altijd verkeerd
heeft. Wordt de taal de plaats geschonken die haar toekomt, dan
moet het intellectuele leven stijgen, en zal de Vlaamse werkende
klasse steeds winnen in inzicht en klassebewustzijn." (43).

In het tot stand komen van deze aanvankelijk nog wat schuchtere
samenwerking, heeft de Antwerpse tak van het Algemeen Nederlands

(41) De Werker, 16 mei 1906 en 18 mei 1906 : verslag van een meeting te
Antwerpen, uittreksel uit een toespraak van Cools.
(42) De Werker, 15 juni 1906.
(43) De Werker, 13 november 1905.
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Verbond een beslissend aandeel gehad (44). Een evolutie die
ongetwijfeld ook verband hield met het realistischer worden van de
Vlaamse Beweging op sociaal gebied en het zich meer bekommeren
om de materiële toestand van de Vlaamse werkman. De Antwerpse
socialisten namen deel aan de herdenking van de Guldensporenslag,
waaraan elke partij een eigen inhoud en interpretatie kon geven.
Tijdens de viering zelf, voerden de liberaal Franck, de katholiek
Henderickx en de socialist Deswarte (geen lid van de Antwerpse
federatie) het woord, waarna dé vergadering een dagorde met
Vlaamse eisen goedkeurde. In mei 1909 werden de banden nog
versterkt. Toen de "doodgraverscommissie" waar het ontwerp-
Coremans rustte, nogmaals een voorstel wegpraatte, verzocht het
Algemeen Nederlands Verbond ook te Antwerpen aan de
voornaamste politieke en Vlaamsgezinde groeperingen twee afge-
vaardigden aan te duiden. Tijdens een vergadering zou men de
middelen bespreken voor een eensgezinde werking in alle partijen,
gepaard aan een krachtige propaganda voor de vernederlandsing van
het onderwijs. Alfred Cools en Jan Chapelle stemden er als socialisten
in met de uiteindelijke resoluties (45). Via de kunst, over de
herdenking van de Guldensporenslag, geraakte men akkoord over het
voeren van een aktieve strijd voor een gemeenschappelijk streefdoel.
De agitatie voor de vernederlandsing van de Gentse Hogeschool zou
deze langzaam tot stand gekomen Antwerpse eendracht tijdelijk
komen bekronen.

Men bleef evenwel kritisch de houding van de anderen
gadeslaan, die het veel moeilijker hadden omdat ze slechts de meest
demokratische vleugel van hun partij vormden in tegenstelling tot de
socialisten die als federatie optraden. Dit kwam o.m. duidelijk tot
uiting in hun houding ten opzichte van de in 1909 door anti-Vlaamse
liberalen te Antwerpen opgerichte "Ligue pour la Liberté des
Langues", een onderafdeling van de beruchte Gentse "Association

(44) Algemeen Nederlands Verbond. Deze Bond was gesticht in 1895 door
afgevaardigden uit Vlaanderen en Nederland met als maandblad Neerlandici, en
met een tweeledige werking : strijd voor de Vlaamse Beweging als Nederlandse
cultuur in België en een werkelijke toenadering tussen Noord en Zuid. Het
organiseerde in Antwerpen o.m. voordrachten waarvoor het ook de
Werkliedenpartij aansprak; het abonneerde zich op 16 dag- en weekbladen, w.o.
De Werker, die beschikbaar lagen om "iedereen" op de hoogte te houden.
(45) Alfred Cools : rekenplichtige, gekozen gemeenteraadslid in 1899 en vanaf
1909 schepen voor financiën.
Jan Chapelle : redakteur van De Werker sinds 1902, achteraf bezieler van de
Dokwerkersbeweging, waarna hij in september 1911 naar Londen moest
uitwijken om aan gerechterlijke vervolging te ontkomen.
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flamande pour la vulgarisation de la langue française". Twee
maanden voordien had de Gentse federatie bij monde van Hardijns
het lidmaatschap van Anseele nog goedgepraat, de schaduwzijden van
deze vereniging als franskiljons machtsinstrument loochenend. De
reaktie van de Antwerpse federatie ten opzichte van deze
"vulgarisateurs die van tijd tot tijd hun eigen belachelijkheid
vulgariseren" (46), was duidelijk. Men distantieerde zich èn als partij
èn individueel omdat men de Vlaamse strijd wenste op te vatten "als
een aspect van de klassenstrijd wat elke connectie met deze op
rassenstrijd aansturende rijke fransgezinden onmogelijk maak-
te" (47). De Antwerpse socialisten waren strijdende flaminganten
geworden. De hypothese van L. Wils

"De massale overgang van demokratische liberalen naar de Belgische
werkliedenpartij onmiddellijk na Wereldoorlog I heeft er veel toe
bijgedragen om het socialisme tot een positieve houding tegenover
net Vlaamse vraagstuk te brengen, althans te Antwerpen" (48),

klinkt in deze context weinig gefundeerd, temeer daar deze
uitgesproken strijdbare Vlaamsgezindheid zich in de volgende jaren
zal konfirmeren.

B. Anseele èn de Gentse federatie.

De Gentse federatie bespreken, betekent gekonfronteerd
worden met de schaduw van Edouard Anseele. Hier ontbreekt
geenszins een "sterke" figuur. Om het verschil met de Antwerpse
federatie te begrijpen, moet men o.m. de sociale achtergrond
bekijken. De levensstandaard van de Gentse arbeider lag nog lager, de
ellende was nog groter. Bovendien kon men er zich minder spiegelen aan
het voorbeeld van een Vlaamse burgerij om als Nederlandssprekenden
tot een hogere sociale groep met bijpassende status op te klimmen. In
dit raam situeert zich de later berucht geworden uitlating van Anseele
dat het niet ging om mooie Vlaamse woorden, maar om
"biefstukken". Anseele's biefstukkenpolitiek. Jammer is wel dat men
misschien mede onder de indruk hiervan, zijn houding tegenover de
Vlaamse problematiek wel eens karikaturiseert. Wülemsen overdrijft
wanneer hij stelt dat Anseele onverschillig stond tegenover de

(46) De Werker, 1 augustus 1909.
(47) De Werker, 1 en 27 augustus 1909,29 november 1910.
(48) L. WILS, op. cit., p. 148.

145



Vlaamse kwestie en zijn eerste parlementaire verkiezing te Luik hem
tot een onverbrekelijk verbond met de Waalse socialisten bracht (49).

Uit de parlementaire debatten blijkt dat tot de verkiezingen van
1910 de verdediging van de Vlaamse eisen bij de socialisten bijna
uitsluitend door hem gebeurde (in 1894 was hij Kamerlid voor Luik,
vanaf 1900 voor Gent), waarbij hij principieel en aktief gesteund
werd door de Waal Demblon en de Brusselse leider Vandervelde.
Modeste Terwagne (vanaf 1900 Kamerlid voor Antwerpen) had al
geciteerde verdiensten en stak verscheidene merkwaardige redevoe-
ringen af, maar was toch geen eersterangsfiguur. De andere Vlaamse
socialisten vallen, op hun positieve stemmingen na, nauwelijks op.
Misschien kon dat ook moeilijk. Schoenmakersknecht Prosper Van
Langendonck (vanaf 1900 Kamerlid voor Leuven), stoelenmaker
Auguste Debunne (vanaf 1906 Kamerlid voor Kortrijk) en
schrijnwerker-pianomaker Jan Lampens (vanaf 1908 Kamerlid voor
Gent) moesten van jongsaf uit werken en kenden aanvankelijk weinig
of geen Frans (50). Waarom advokaat Léon Meysmans (vanaf 1902
Kamerlid voor Brussel) zich nauwelijks in de debatten mengt, is
minder duidelijk. Hoe dan ook, in die eerste fase was Anseele wel
degelijk de Vlaamse woordvoerder. Hij had de verdienste om bij bijna
elk Vlaams wetsvoorstel de taairechten te hebben verdedigd,
desnoods tegen zijn Waalse partijgenoten in; en dit zeker waar de
rechten van Vlaamse werklieden, in kontakt met een gestudeerde
overheid, dreigden te worden miskend. Hij zag de Vlaamse kwestie
evenwel niet vanuit een totaliserend socialistisch perspektief. Een
dubbele vrees remde hem : de opmars van de arbeiders te zien
vertragen door de vorming van twee vijandige kultuurgroepen en
aansluitend, de vervanging van een franskiljonse classe-dirigeante
door een vlaamstalige. Zijn vertrouwen in de zin voor demokratie bij
de andere partijen was niet bijster groot en dit gaf hem soms bittere
woorden in (51). Zijn eigen ervaringen met een aantal flaminganten
uit het Gentse, die hij eerst als anti-socialistisch en dan maar eerst
Vlaamsgezind betitelde, waren nogal negatief. Ten onrechte meende
hij het daar waargenomen sociaal négativisme tot alle flaminganten te
moeten uitbreiden. Die Gentse Vlaamsgezinden waren overwegend
konservatief. Het "Volksbelang", weekblad van o.m. de liberalen
Vuylsteke en Fredericq, was zelfs uitgesproken anti-socialist. Dit
bevorderde, naast een gemeenschappelijk anti-klerikalisme, de

(49) A.W. WILLEMSEN, op. cit., p. 19.
(50) Ann. Pari., Ch., 28 april 1908„ll december 1908.
(51) R. ROEMANS-H. VAN ASSCHE, Camille Huysmans. Een levensbeeld
gevestigd op persoonlijke getuigenissen en eigen werk, Hasselt, 1961, p. 127-129,
"Portret van Anseele".
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toenadering tussen socialisten en een groep Franssp rekende
progressistische burgers die echter om allerlei gevoelsredenen echte
franskiljons waren (52). Voor de gemeenteraadsverkiezing van 1911
waren de socialisten op dezelfde kieslijst gekomen met liberalen, en
dit op basis van strijd voor algemeen enkelvoudig stemrecht. Samen
met deze fervente tegenstanders van de Vlaamse strijd vormden zij
achteraf het schepen kollege. Herhaaldelijk werd Anseele nu het
mikpunt van niet altijd verantwoorde aanvallen, soms zo gort ig dat
zelfs Vlaamsgezinde organisaties zich ervan distantieerden (53). Op
een bepaald moment moet het Anseele wat te bar geworden zijn. In
een scherpe repliek, uitgesmeerd over verscheidenen vervolgartikelen
in "Vooruit", later gebundeld tot de brochure "Vooruit en de
Vlaamse Beweging", zette hij dan maar ineens alle registers tegen de
flaminganten open. De ene retoriek had de andere uitgelokt. Camille
Huysmans zou hem wat later in "Le Peuple" van antwoord dienen,
gewagend van Anseeles "accès de mauvaise humeur", waarop Anseele
kort daarop zijn standpunt wat meer nuanceerde (54).

Zijn eigen houding maakte hij echter grotendeels afhankelijk
van het sociaal konsekwent zijn van de flaminganten. De daaruit
voorvloeiende misverstanden en konflikten waren legio. Hoewel het
zijn image schaadde, moet het belang van uiterlijkheden als zijn
parlementaire eedafleggingen in het Frans niet opgeschroefd worden.
Veel aanstootgevender lijkt het lidmaatschap van de beruchte
"Association pour la vulgarisation de la langue française" die
theoretisch de verspreiding van de Franse taal beoogde, maar
eigenlijk op hatelijke wijze de terugdringing van de Vlaamse taal
nastreefde (55). Als verklaring merkt Elias op dat Anseele voor zijn
Vlaamse arbeider hic et nunc het voordeel zag van de kennis der
Franse taal (o.m. voor de talrijk uit sociale nood naar Frankrijk
wegtrekkende arbeiders) zoals hij ook het voordeel en de

(52) L. PICARD, op. cit., p. 166-167.
(53) Brief van de Groeningerwacht tak Brussel, verschenen in De Werker, 12
november 1911, 25 februari 1912. Het Handelsblad, 23 november 1911; De
Vlaamsche Hogeschool, april 1912. Vooruit, 22 en 24 april 1913.
(54) a. E. Anseele : De Werker, 1913 : 19, 20 juli, 23 t.e.m. 27 aug.; ook
verschenen in Le Peuple, 1913 : 31 aug.... 6 oktober; gebundeld als brochure :
E. ANSEELE, Vooruit en de Vlaamse Beweging, Gent, 1913.

b. Van antwoord gediend door C. Huysmans in Le Peuple, 10 oktober en 5
november 1913.

c. Anseele o.m. in De Werker, 28 november 1913.
(55) Voor de akthriteiten van deze organisatie, cfr. P. FREDERICQ, Schets ener
Geschiedenis der Vlaamsche Beweging in Vlaamsch België sedert 1830, Gent,
1906-1909, deel UI, stuk 2, p. 17-24 en 405-406.
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rechtvaardigheid inzag van het waarborgen der Vlaamse taai-
rechten (56). Dit bracht mee dat hij élke vereniging wilde steunen die
tot doel had de Vlamingen Frans te leren, zelfs indien deze de
verfransing van het openbare leven nastreefde, wat hij dan weer
betreurde en ook afkeurde (57). Hierdoor maakte hij het klassen-
karakter van de taalstrijd ondergeschikt aan een praktische
opportuniteitspolitiek.

Deze houding moet in een ruimere context gesitueerd worden :
de grote expansie van de Gentse koöperatieve beweging, de
oprichting in 1910 van de S.A. Filatures et Tissages Réunis en in
1913 van de Banque Belge de Travail, beide als naamloze
vennootschap op kapitalistische leest geschoeid. Men kan zich
afvragen of de motiveringen om dit soort verenigingen toch te
steunen, niet mee symptomatisch zijn voor een verdere verburger-
lijking van het socialisme.

In 1905 had een debat plaats met een aantal Vlaamsgezinde en
sociaalgerichte studenten w.o. De Man. Een vrij eensgezinde
slotmotie bleek mogelijk waardoor de Vlaamse kwestie als één geheel
werd gezien met de zedelijke en stoffelijke volksverheffing. Men is
wel eens geneigd het belang hiervan te overdrijven. De interpretaties
van de deelnemers toonden te duidelijk accentverleggingen, en
achteraf veranderde er weinig aan de betoogtrant van Vooruit. Twee
tendensen bleven binnen het Gentse socialisme tegenover mekaar
staan : het eng materialistisch standpunt, vooral bij een aantal oudere
socialisten, tegenover het revolutionair flamingantisme opgevat als de
strijd tegen een wapen van de bourgeoisie. Deze laatste stelling kwam
echter nauwelijks aan bod.

Rest er nog het laag bij de gronds scheldproza van "Vooruit".
Hoofdverantwoordelijke hiervoor was de redakteur ter zake
F. Hardijns, wiens hatelijke uitvallen er alleen maar in slaagden de
kloof met de flaminganten te verbreden. Waar de Antwerpse
socialisten de bevrijdende invloed van de Vlaamse strijd erkenden en
in de eigen klassenstrijd integreerden, miskende Hardijns dit. Steeds
weer poogde hij het te reduceren tot een benepen taalstrijd, wat hij
dan in een pseudo-viriele taal minachtend kon afwijzen als een
suikerstok om de werklieden mee in slaap te wiegen. Dergelijke
"prullerijen" mochten niet aan bod komen :

(56) H.J. ELIAS, op. cit., deel IV, p. 266.
(57) Ann. Pari, Ch., 14 juli 1911, waaruit ook de verschillende zienswijze van
Anseele en Huysmans op die vereniging blijkt.
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"De toekomst behoorde niet aan flamingantisme, wallonisme,
franskiljonisme, germanisme... Laat alles zijn gang gaan : heeft onze
taal reden van bestaan, dan zal ze niet verdwijnen daar niemand er

i. belang bij heeft ze te miskennen; zoniet naar het rijk der
taaischimmen bij het hebreeuws." (58)

Het zou nochtans verkeerd zijn van Hardijns de zondebok te maken;
men zou moeten weten in hoeverre zijn mening representatief was,
en in welke mate hij van zijn journalistieke vrijheid gebruik maakte,
aangezien in deze vrije kwestie verschillende opvattingen toegelaten
waren. Het valt moeilijk te geloven dat hij zo maar een standpunt
kon innemen zonder steun of tenminste goedkeuring van "baas"
Anseele, wiens autoritaire houding voldoende gekend is. Of deze
daarom altijd even gelukkig was met de aangeslagen toon, is een
andere zaak. Bij ogenblikken van waarheid verdedigen zij andere
stellingen, zoals o.m. blijkt uit het debat, georganiseerd om zich uit
te spreken over het zich al of niet engageren van de Gentse
Hogeschool.

Besluiten wij dit overzicht met enkele bemerkingen over de
Brusselse federatie. In 1900 fungeerden 5 Vlaamsonkundigen op de
verkiesbare plaatsen, wat de werving bemoeilijkte in het voornamelijk
agrarisch gedeelte van het arrondissement waar de Franse taal op
wantrouwen stuitte (59). Meysmans zou in 1902 een haalbare plaats
krijgen.

Jaren later echter klaagde "De Werker" nog steeds over het feit
dat zoveel Vlamingen in Brussel zich niet aansloten omdat er geen
verenigingen bestonden met het Nederlands als voertaal (60). Camille
Huysmans werd de tweede Vlaamse socialistische volksvertegen-
woordiger voor Brussel, na een in 1908 al van zijnentwege mislukte
poging om via een kartellijst te Aalst een zetel in de wacht te slepen.

3. BRANDPUNT : DE VERNEDERLANDSING VAN DE
GENTSE HOGESCHOOL

A. De Vlaamse federaties engageren zich.

We wezen er al op dat Anseele tot 1910 in het Parlement als
spreekbuis voor de Vlaamse socialisten optrad. Bij de verkiezingen in

(58) De Werker, 10 augustus 1910.
(59) Vooruit, 18 februari 1900.
(60) De Werker, 29 oktober 1908.
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dat jaar handhaafden de socialisten hun 35 zetels, maar kwalitatief
worden de Vlaamse stellingen gevoelig versterkt met de intrede van
Camille Huysmans. Tegelijkertijd zou ook de katholiek Frans Van
Cauwelaert debuteren. Voor de eerste maal kwam er in de Kamer een
diep overtuigde socialistische flamingant met een intellektuele
achtergrond, aan een spitse welsprekendheid gepaard. In plaats van
de tot dan toe kortstondige inspanningen, meestal voor enkele op
zichzelf beschouwde taairechten waarvan de socialistische vóór-
stemmers wel het nut en de noodzaak erkenden, maar waarvoor zij
eerder accidenteel ijverden, zullen zijn interventies erop gericht zijn
de gehele Vlaamse kwestie in een veel ruimer kader te plaatsen. Door
zijn totaalvisie op loon- èn kultuurstrijd als één strijd voor
demokratie, beschouwde hij het nationaliteitenvraagstuk niet langer
als een ondergeschikt element van het strijdprogramma; het werd er
beginselvast in geïntegreerd zonder onderscheid van hoofd- en
bijzaak.

Moreel en daadwerkelijk vond hij onmiddellijk ruggesteun bij de
Antwerpse federatie. In hun partij situeerden de moeilijkheden zich
in een dubbel vlak : enerzijds bij de door paternalisme en traditie
bevooroordeelde Waalse socialisten, anderzijds in eigen rangen bij
diegenen die zich wensten te beperken tot materiële eisen en die zich
bereid toonden de Vlaamse kwestie te zoenofferen. Al vlug
kristalliseerden de hieruit voortvloeiende konflikten zich rond de
strijd voor de vernederlandsing van de Gentse Hogeschool.

Juist na de verkiezingen van 1910 dirigeerde de Vlaamse
Hogeschoolkommissie - waarin als socialisten Deswarte, Meysmans en
Huysmans zetelden - een kampagne, die alles in de schaduw stelde
wat ooit tevoren ten voordele van de Vlaamse zaak ondernomen
was : het Vlaamse volk had een Vlaamse Hogeschool nodig in zijn
strijd voor volledige zelf-wording. Meer nog, om een algeheel
kultureel en sociaal leven in het Nederlands mogelijk te maken,
moest deze van Gent vernederlandst worden. Met het oog hierop
vormde zich in elke stad een kerngroep die met de grote middelen
aan een propagandistische agitatie begon : plakbrieven, vlugschriften,
petities, persartikelen, betogingen, massameetings... Op 6 december
1910 besliste de Antwerpse partijvergadering zich mee te engageren
en bracht dit in een dagorde ter kennis aan de Landelijke Raad.
Terwagne, die vond dat men niet moest aandringen op de
vernederlandsing van de Gentse Hogeschool, legde zich daarbij neer.
Het kwam op 18 december in Antwerpen tot een eerste gezamenlijke
meeting met participatie van katholieken, liberalen en socialisten. Bij
deze gelegenheid eindigde Huysmans, gastspreker voor de socialisten,
zijn speech met de historisch geworden improvisatie :
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"Wij zijn dames en heren de drie kraaiende hanen die ons volk zullen
wakker maken" (61).

De sprekers, en achteraf de persmedia, spoorden aan tot eendrachtige
frontvorming. Ook de socialisten, maar niet zonder hun eigen positie
scherp af te bakenen :

"Alle partijen hand in hand voor één zaak. Socialisten, liberalen en
katholieken die een ogenblik hun geschillen vergeten en samen
optrekken. Nevens de economische strijd is het een proletarisch
belang dat het intellectuele leven in Vlaanderen zich uit in de taal
van het volk, wil het komen tot een hogere cultuur. Liberalen en
katholieken verwachten van de Vlaamse Hogeschool een toenadering
der klassen. Wij geloven niet in die ideologieën. Niet de taal, de
economische positie speelt hier de hoofdrol..." (62).

De verstandhouding bleek niet opgewassen tegen de verkiezingen van
1912. Een naamloze brochure "Aan alle eerlijke en oprechte
Vlamingen" beschuldigde twee der drie hanen van korruptie en
verraad : de socialist Huysmans en de liberaal Franck. Het monopolie
van Vlaamsgezindheid werd opgeëist door een katholiek
driemanschap w.o. de derde haan : zij zouden de strijd verder zetten.
Tijdens twee kort daaropvolgende meetings vroeg Huysmans aan de
katholieke mede-ondertekenaars ter vernederlandsing van de Gentse
Hogeschool het smaadschrift te wraken. Ze weigerden. De Antwerpse
socialisten en een aantal liberale organisaties deelden de volgende
maand mee deze keer niet te zullen deelnemen aan een gezamenlijke
herdenking van de Guldensporenslag. Wel zouden zij krachtiger dan
ooit strijden voor de verheffing van het Vlaamse volk (63). Na het
aanhalen van aanvaardbare elektorale geschilpunten zoals de
grondwetsherziening en de aktiviteiten van missionarissen in de
kolonie, zette Huysmans in "La Semaine Politique" uiteen waarom
een verstandhouding met de katholieken nu erg gekompromitteerd
was :

"Mais il avait été entendu à Anvers que les questions de "culture"
resteraient patrimoine commun, en ce sens que nous nous étions
tous déclarés partisans de l'égalité en matière linguistique, et c'est
dans ces conditions que trois membres de la droite et trois membres
de la gauche ont déposé une proposition relative à l'Université
flamande. Je n'ignore pas que la culture d'une nation est et peut être

(61) R. ROEMANS-H. VAN ASSCHE, op. cit., p. 146. Bedoeld zijn de liberaal
Louis Franck, de katholiek Frans Van Cauwelaert en Camille Huysmans zelf.
(62) De Werker, 21 december 1910.
(63) De Werker, 8 juli 1912; cfr. ook De Werker, 20 en 26 mei, 12 juni en 2 juli
1912.
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envisagée d'une manière différente par les divers partis... Mais sur un
des moyens à employer, sur la nécessité de créer un instrument
déterminé, nous étions d'accord. D ne pouvait donc être question de
transformer cette affaire en machine politique, en un article de
boutique électorale. Or, c'est ce qui a été fait par les cléricaux
d'Anvers" (64).

Vóór het afbrokkelen van het Antwerpse front waren echter
ook de andere Vlaamse socialistische federaties zich komen
engageren. Zelfs Hardijns in het Gentse kon niet aan de
zwellende beweging weerstaan. Ook in "Vooruit" komen nu
stemmen ten gunste pleiten (65).
Vandervelde die grote moeilijkheden op nationaal partijplan voorzag,
formuleerde op 26 februari 1911 in "Le Peuple" een kompromis-
voorstel, waartoe hij in naam van de eenheid de meesten hoopte te
overhalen : "Pour l'université flamande, contre la néerlandisation de
Gand". Dit was des te gevaarlijker omdat het uitging van iemand die
tot hiertoe de Vlaamse belangen met groot talent verdedigd had. De
Landelijke Raad zou een tiental dagen later een zitting aan de
kwestie wijden, zodat de tijd voor de Vlaamse socialisten begon te
dringen. Huysmans had intussen al Anseele gevraagd om het
wetsvoorstel in zijn plaats te ondertekenen. De Gentse leider wilde
wel, maar vooraf wenste hij de mening van een algemene Gentse
bestuursvergadering. Deze vond plaats op 4 maart 1911, zo gepland
dat Huysmans aanwezig was en in een inleidende exposé zijn
zienswijze uiteenzette. Uit de konftontatie der diverse opvattingen
lichtten we, volgens orde van optreden, een paar uittreksels :

- Huysmans stelde na een uitgebalanceerd overzicht het probleem van
de socialistische verdeeldheid :

"Vasthouden aan de eenheid van de partij ? Dus omdat er een
voorrecht bestaat, onze Waalse partijgenoten door demagogie
worden meegesleept, moeten wij ons onderwerpen? Wat onze
Waalse partijgenoten voor zich goed achten (d.w.z. een Hogeschool
in de taal der bevolking), achten wij goed voor ons..."

- Hardijns verdedigde zijn bekende mening :
"In principe eens met de voorstanders van de Vlaamse Hogeschool,
maar arbeiders moeten niet meedoen : burgerszaak. Voertaal om 't
even, geen invloed op onze beweging. Zolang niet open voor de
arbeidersklasse heeft die taalkwestie geen belang... We willen niet dat
men van de Vlaamse Hogeschoolkwestie een hoofdkwestie maakt.

(64) La Semaine Politique, 4 juli 1912.
(65) Vooruit, 15-22-23 december 1910,19-20-21 januari en 10 februari 1911.
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goed overeengekomen met Waalse vrienden, en om de zaak van de
Vlaamse Hogeschool tot geen scheuring laten komen. Ze is dat niet
waard. De klerikalen zien rassenstrijd met plezier..."

- De argumentatie van Anseele, als laatste spreker, typeerde zijn hele
houding tegenover de Vlaamse problematiek.

"...Het is zeker dat deze kwestie tot zekere strijd zal leiden in onze
partij. Maar als we eensgezind blijven is er meer dan eens van Gent
een nieuwe tactiek uitgegaan, die tegenstand ontmoette, maar door
onze eenheid, en omdat we bij 't rechte eind hadden, uiteindelijk
triomfeerde. De gelijkheid der beide landstalen staat in ons
programma. De eenheid der partij bekommert mij ook. Maar ik ben
ook bekommerd om de eenheid in het Vlaamse socialisme. Kwestie
oplossen in de zin van ons eigen programma om tegenover het
flamingantisme een zuiver socialistisch standpunt in te nemen... Het
is wel het groot sociaal recht niet, maar toch een onderdeel... Wij
moeten ons ermee bezig houden omdat ze van een onbetwistbare
kracht wordt. Het zal niet helpen de Vlaamse kwestie uit onze eigen
partij te krijgen; bovendien verwijt men ons dan gebrek aan logiek...
Ik kan voor die zaak niet warm lopen, maar als ik er voorsta, moeten
we een weg vinden... We maken van de Vlaamse Hogeschool geen
hoofdzaak... Ik meen rechtzinnig dat we ongelijk zouden hebben het
wetsvoorstel niet te ondertekenen. Nadat we het recht der Vlaamse
Beweging erkend hebben, kunnen we optreden tegen het
demagogische in het flamingantisme... Ik vraag dus te onderteke-
nen..." (66).

Ten slotte moest men beslissen over de vraag of men al of niet de
beslissing van de Landelijke Raad zou afwachten. De eindstemming
liet Anseele toe, te ondertekenen onder voorbehoud : besloot het
partijkongres dat het hier een vrije kwestie gold, dan bleef de Gentse
partij op haar standpunt; besloot men tot een partijkwestie en week
de kongresbeslissing af van het besluit der Gentse federatie, dan zou
Anseele zijn handtekening terugtrekken. Een beslissing van de
Landelijke Raad die tegen de stellingname van de Vlaamse federaties
indruiste, werd hierdoor sterk bemoeilijkt, zoniet onmogelijk. Uit de
slotargumentatie blijkt welke motieven Anseele inspireren. Naast de
rechtvaardigheid van de eis, de nog slechts moeilijk te stuiten
beweging, de invloed van Huysmans, de militante houding van de
Antwerpse federatie, zal de vrees voor onenigheid in het Vlaamse
socialisme met eventueel de mogelijkheid de leiding ervan te zien
overgaan, wél het zwaarst doorgewogen hebben. Met een eensgezind

(66) De Werker, 7-8 maart 1911.
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Vlaams socialistisch blok kon men de reaktie van de Waalse
socialisten afwachten.

De Landelijke Raad kwam 4 dagen later, op 8 maart bijeen.
Ondanks het aandringen van Vandervelde kon en wilde men geen
onmiddellijke en bindende uitspraak doen. Noch Vlaamse, noch
Waalse socialisten waren er voor te vinden. Diepe vooroordelen
enerzijds, een groeiende bewustwording anderzijds, maakten dit
onmogelijk. Men zou het probleem verder laten rijpen. Een voorstel
van Anseele werd aanvaard : verdere bespreking in de verschillende
federaties, terwijl rij het wetsvoorstel onder voorbehoud zou
ondertekenen.

Op grond van het partijprogramma, zij het met variërend
begeleidende overwegingen, waren de Vlaamse socialisten het er over
eens geworden een aküef strijdende plaats in de Vlaamse Beweging in
te nemen. De franstalige Gentse Hogeschool, die haar sociaal
dienstbare rol niet vervulde en voor de strijd van de demokratie van
weinig nut was geweest, moest gesocialiseerd, d.w.z. in een eerste fase
vernederlandst worden als doeltreffend middel om Vlaanderen uit
zijn apathie te doen ontwaken, het sociaal-kultureel te ontvoogden,
met als duidelijke hoofdgedachte het stimuleren van een
bewustwordingsproces over de eigen materiële situatie en de er aan
ten grondslag liggende kapitalistische oorzaken. De verdiensten van
Huysmans hierbij moeten niet meer belicht worden. Hij bracht de
Vlaamse federaties tot een eensgezind standpunt : de verovering van
de kultuurmacht voor de werkende klasse van morgen.

B. Reaktie van franstalige zijde :
pijnlijke verdeeldheid in de partij.

Al van in 1897 bleek welke Walen het meeste begrip voor de
Vlaamse verzuchtingen opbrachten. Vooral de Luikse federatie
reageerde positief, zij het in steeds mindere mate, tot uiteindelijk een
heroisch-eenzame Célestin Demblon overbleef. Ook voor hem was
aanvankelijk het Frans de taal van iedereen in België geweest (67),
maar eenmaal overtuigd van zijn ongelijk, werd hij één der moedigste
pleitbezorgers van de Vlaamse rechten. Dit werd hem door sommige
partijgenoten zwaar aangerekend. Toen één hunner hem eens
toesnauwde te zwijgen op het ogenblik dat hij een zienswijze van
Huysmans wilde bijtreden, reageerde hij :

(67) Ann. Pari, Ch., 16 november 1894.
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"Je ne me tairai pour personne, je défends le droit des travailleurs
flamands comme je défendrais ceux du Portugais #u des Sibériens. Je
suis internationaliste et j'aime encore moins le sous-nationalisme que
le nationalisme" (68).

Zijn politieke karrière zou er moeilijkheden door ondervinden (69).
De harde on verzoenlij ken van hun kant waren gegroepeerd rond de
vertegenwoordigers voor Charleroi en Mons. Met hen bleek zeer
weinig te praten. Ze vitten op de trage vooruitgang van Vlaanderen,
maar kozen in de Vlaamse problematiek tegelijkertijd de zijde van de
sociaal bevoorrechten.
Bitsige onderlinge schermutselingen in het Parlement vertroebelden
dan ook de volgende maanden. Wie daar zeer snedig voor de Vlaamse
eisen in de bres bleef springen, was Emile Vandervelde (70). De
mening van Willemsen

"De onbetwiste leider van de socialistische partij Vandervelde
tenslotte, miste veel inzicht en begrip voor het Vlaamse vraagstuk
maar was uiteindelijk uit overwegingen van partij- en landsbelang
geneigd de taaleisen in te willigen, hetgeen door de strakkere
partijdiscipline der socialisten belangrijk was bij de stemming over
taalwetten" (71)

kunnen wij dan ook niet bijtreden. De strakkere partijtucht in
kommunautair vlak is al voldoende ontluisterd, het elementair begrip
van Vandervelde blijkt uit zijn interventies in de Kamer.

Men kon dan ook voorspellen dat de strijd voor het
vernederlandsen van een franstalige tempel van kuituur tot
bedenkelijke tegenstellingen zou leiden. De partij van de tucht
bereikte ten opzichte van de Vlaamse kwestie een dieptepunt. Langs
weerszijden klonken agressieve uitlatingen. Men engageerde zich met
gelijkvoelenden uit andere partijen in beweging en tegen-beweging.
Na de meeting van de drie kraaiende handen te Antwerpen dreigde
Destrée :

"Trois collègues menacent de renverser tout gouvernement qui ne
serait pas flamingant. Eh bien, députés de Charleroi et de Mons, nous
sommes décidés à renverser au contraire tout gouvernement qui
obéirait aux menées flamingantes. Nous en avons assez de ces
prétentions excessives..." (72).

(68) Ann. Pari, Ch., 18 februari 1914.
(69) M. KUNEL, Un tribun Célestin Demblon, Brussel, 1964.
(70) Ann. Pari, Ch., 10 maart 1898, 20 juli 1900, 28 juni 1907,9 en 10 maart
1910, 21 januari 1914; cfr. Ons Recht, 1 feb. 1914.
(71) A.W. WILLEMSEN, op. cit., p. 124.
(72) Journal de Charleroi, 25 december 1910.
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Hij benadrukte al wel het artificiële van "l'âme belge", maar was op
taalgebied de vurigste belgicist. Volgens L. Troclet, socialistisch
afgevaardigde voor Luik, had men slechts één kuituur nodig : "La
culture française, la seule qui puisse faire l'éducation du peuple
flamand" (73). De eisen van de Vlamingen dienden dan ook
hardnekkig te worden bestreden. Over het programma van 1894 werd
niet meer gerept. Er is meer. Waar gematigde Waalse socialisten zich
tegen de vernederlandsing van de Gentse Hogeschool kantten, maar al
wel het onvervreemdbaar recht op een eigen kulturele uitbouw
erkenden, weigerde de harde kern zelf dit. Geen nederlandstang
hoger onderwijs, van welke soort of om welke reden ook. Jules
Destrée :

"II y a rupture de cette habituelle discipline des partis. Ce n'est donc
plus une question politique et un nouveau ministère, libéral, voire
même socialiste, nous replacerait devant les mêmes difficultés...
(J'estime que c'est à tort que l'on impute le mal flamingant aux
cléricaux)... Elle est semblable à des querelles religieuses, à des
querelles de races, comme l'affaire Dreyfus... Dans l'enseignement, il
n'y a pas de démocratisation universitaire, il n'y a pas là d'enfants du
peuple... Je suis hostile à toute espèce d'université flamande et je ne
veux pas de la flamandisation de l'Université de G and... Notre
nationalité est menacée, nous opposerons la force à la force" (74).

Ze stonden niet alleen met die mening. Alle Belgische bisschoppen
ondertekenden de "Instructions Collectives" van september 1909 :

"Les flamands qui voudraient flandriciser une université belge n'ont
pas assez réfléchi au rôle supérieur auquel doit prétendre une
université".

Zelfs Vandervelde scheen de vernederlandsing van Gent op te vatten
als een aanval tegen de Franse kuituur en probeerde zijn kompromis
als enig haalbaar voor te stellen. Een paar dagen later weerlegde
partijgenoot Deswarte in "Le Peuple" de aangehaalde argumenten in
13 punten (75).

De verkiezingsdesillusie van 2 juni 1912 kwam de situatie
verergeren. In de hoop een einde te stellen aan de katholieke
parlementaire overheersing, hadden socialisten en liberalen anti-

(73) Tijdens een meeting van de anti-Vlaamsgezinde verenigingen van België te
Brussel, cfr. De Vlaamsche Hogeschool, april 1911.
(74) Journal de Charleroi en Le Peuple, 2 april 1911. Verslag van een conferentie
gegeven door Destrée.
(75) Deswarte in Le Peuple, 8 maart 1911; De VZaamsche Hogeschool, maart
1911.
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klerikale kartellijsten op basis van algemeen enkelvoudig stemrecht
gevormd. Een zetelaanpassing had het aantal Kamerleden van 166 op
186 gebracht, en gezien de kleine achterstand, had de koalitie goede
hoop op succes. De ontgoocheling was navenant : de katholieken
voerden hun meerderheid op van 6 tot 16 zetels. Vrijwel
onmiddellijk had dit een nefaste invloed op de socialistische
kommunautaire betrekkingen. De franstaligen gaven openlijk blijk
van groot ongenoegen over de trage groei van het socialisme in
Vlaanderen, waarvan zij zichzelf als slachtoffer zagen. Naar de
oorzaken ervan peilend hadden sommigen, w.o. de afgevaardigde
voor Hoei-Borgworm G. Hubin, al vroeger Destrées indeling in een'
reaktionair Vlaanderen en een revolutionair Wallonië (76) verder
doorgedacht tot "une différence de mentalité", door Vandervelde
geïnterpreteerd en afgewezen als "une vaine et impossible question
de race" (77). Kenschetsend was ook de wijze waarop Destrée in
1910 de kiesoverwinning van Kortrijk - een zetel voor Debunne - al
meende te moeten toeschrijven aan de franstalige invloed aldaar (77).
Deze tendens zette zich verder door, wat A. Dewinne in "Le Peuple"
deed schrijven :

"La Flandre n'est pas pauvre parce qu'elle est cléricale, elle est
cléricale parce qu'elle est pauvre" (78).

"De Werker" vond het betreurenswaardig

"dat ook in onze partij kameraden die, in alle andere gevallen aan
onze schouder, onbesuisd aanvallen op ons Vlaams-zijn plegen.
Misschien weten ze niet dat zij met de klerikale verdrukking toe te
schrijven aan de Vlaamse geaardheid, w.o. ook Walenland gebukt, zij
ook een verwijt richten tot duizenden Vlaamse arbeiders die zich
inspannen om de meest uitgebuite bevolking voor het socialisme te
winnen" (79).

Ditmaal verkondigde Destrée dat Wallonië het beu was en dat hij niet
meer onder het juk van het klerikale Vlaanderen wilde gebukt
blijven (80). Een tiental jaar later zou hij in een boek de
bewustmakende betekenis van deze verkiezingen in de evolutie van
het Waalse verzet aanstippen. Na een negatieve fase vanaf ± 1888 als
verzet tegen de taaleisen van de flaminganten, zou er vanaf het

(76) Journal de Charleroi, 3 mei 1910.
(77) Landelijke Raad, 25 mei 1910; Kongres op 26 juni 1910.
(78) Le Peuple, 22 november 1913.
(79) De Werker, 24 november 1912.
(80) Journal de Charleroi, 2 juni 1912.
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Waalse kongres van 1905 naar aanleiding van de Luikse
Tentoonstelling een konstruktieve fase gevolgd zijn, die neerkwam op
"l'affirmation wallonne" ten opzichte van "la superficialité de la
conception de l'âme belge". Wallonie zou echter maar eérst in 1912
ontwaken... (81).

Een maand na de verkiezingen werd een Waals kongres
georganiseerd, waarop socialistische woordvoerders Dèstrée en
Troclet zich uitspraken voor het principe van de bestuurlijke
scheiding. Te dien einde werd "l'Assemblée Wallonne" opgericht met
de bedoeling representatief te zijn voor alle streken van Wallonië naar
rata van 1 lid per 40.000 inwoners.

In augustus 1912 verscheen dan de open brief van Destrée aan
de Koning, waarin hij deze wending verduidelijkte. Er waren eigenlijk
geen Belgen, en men zou de staat slechts kunnen redden door een ver
doorgedreven vorm van bestuurlijke scheiding., tenzij dè Vlamingen
hun eisen wat matigden. Zijn kultuurimperialisme vinden we treffend
verwoord in het hierboven al vermeld boek van 1923 :

"Nous avons donc à défendre le français chez nous, mais encore chez
les flamands. Chez nous c'est le principe même de notre vie, chez
eux, c'est une extension nécessaire de cette vie" (82).

Wallonië moest een homogeen taalgebied blijven, waar de Vlamingen
op niet de minste taaifaciliteiten konden aanspraak maken, terwijl de
Walen zich in Vlaanderen franstalig "chez nous" moesten voelen. Om
dit enigszins te verantwoorden, bestempelde men Vlaanderen als een
tweetalig gebied, zodat men de talengelijkheid van het programma er
kon herleiden tot de stipulatie dat iedereen vrij was en nergens toe
kon verplicht wórden. Dan volgde een aanval tegen de zogenaamde
Vlaamse imperialisten die zo stout waren zich te verzetten tegen het
zich vestigen van Vlaamsonkundige Waalse ambtenaren in het
Vlaamse land. De door de flaminganten naar voren gebrachte
argumenten werden systematisch verdoezeld.

Reakties van eigen partijleden bleven niet uit. Huysmans
weerlegde in "La Semaine Politique" van 5 september 1912 bijna alle
punten van de "aanklacht" en benadrukte op 23 oktober in hetzelfde
weekblad de ééntaligheid van Vlaanderen : het Frans was er de
kultuurtaal van ten hoogste 40.000 personen, het Vlaams van 2,5
miljoen. Het meest verbolgen antwoord kwam van het Antwerpse
arrondissementskongr.es, dat op 8 december met nipte meerderheid

(81) J. DESTREE, Wallons et Flamands. La querelle linguistique en Belgique,
Paris, 1923, p. 99-109.
(82) J. DESTREE, op. cit., p. 24-25.
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de meest radikale dagorde aannam en naar de Landelijke Raad
stuurde :

"De vergadering, overwegend dat de handelwijze van gezel Destiée
inzake bestuurlijke scheiding onsocialistisch is, drukt de wens uit dat
door de Partij de houding van gezel Destrée en de socialisten welke
voor de bestuurlijke scheiding ijveren, afgekeurd worde; doet tevens
opmerken dat het optreden van gezel Anseele tegenover de
Vlaamssprekende vertegenwoordigers niet strookt met het begrip van
gelijkheid in taairechten, en is van mening dat hij in het vervolg dit
recht tegenover zijn collega's te eerbiedigen heeft" (83).

In een interventie had G. Delannoy (84) namens de Antwerpse sektie
o.m. op het volgende gewezen :

"Socialisten die altijd roepen "Weg met de grenzen", maar erbij
voegen "behalve in België", waar ze er nog één bij wülen.
De bestuurlijke scheiding is vooral een plaatskenskwestie. Óns
zouden ze willen verplichten Waals (! ) te leren, maar zij zouden
geen Vlaams moeten kennen. Staatsambtenaren moeten de taal
kennen van het volk waar ze mee omgaan."

De Vlaamse socialisten moeten dat geflirt met bestuurlijke scheiding
beschouwd hebben als een manier om hun Vlaamsgezindheid wat af

(83) De Werker, 11 december 1912; Le Peuple, 10 december 1912, vermeldde
dat de meest radikale dagorde werd gestemd, maar gaf noch de inhoud weer,
noch enige kommentaar.
De terechtwijzing van Anseele houdt verband met zijn gedrag in de Kamer op 20
november 1912, een paar maanden na de verkiezingsdesillusie. De socialisten
hadden op 30 juni een buitengewoon kongres bijeengeroepen en beslist bij de
heropening van het Parlement een voorstel tot verwezenlijking van het algemeen
enkelvoudig stemrecht, tot grondwetsherziening dus, in te dienen, en dit met alle
middelen te steunen, desnoods door een algemene werkstaking. Vandervelde
legde dit neer op 12 november 1912. Formateur de Broqueville weigerde zich
door openbare woelingen te laten be invloeden. In zijn antwoord op de
Troonsrede steunde Van Cauwelaert deze houding. Met weinig aandacht voor het
streven naar stemrecht beklemtoonde de katholiek Henderickx dat het
kabinetshoofd weinig substantieels over de taalkwestie had gezegd. In de al
opgewonden sfeer sprak hij tevens Nederlands wat bij de Waalse socialisten heel
wat kabaal uitlokte. De Leuvense socialist Triau vond het rumoer een schande,
maar Anseele sprak van een kiesparade, wat tot een woordenwisseling met Van
Cauwelaert leidde. De Kamer weigerde op 7 februari het voorstel tot
grondwetsherziening in overweging te nemen. De algemene staking begon op 14
april. (Ann. Pùrl, Ch., 20 november 1912; De Werker, 24 november 1912).
(84) G. Delannoy : bediende, eerste arrondissementssekretaris vanaf 1905, en
een tijd lid van de Landelijke Raad.
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te remmen. Uiteindelijk stelde men hen theoretisch voor de keuze :
hun Vlaamse reflexen intomen of bij een eventuele scheiding in een
katholiek Vlaanderen aan hun lot worden overgelaten.

C. Op zoek naar een wankele basis van vergelijk

In deze malaise verschenen de eerste aanwijzingen van een
kentering. Ten gevolge van de door de Vlaamse partijgenoten
betoonde aktieve solidariteit, brak bij een aantal Waalse socialisten
het besef door dat flamingantisme niet kon herleid worden tot een
politieke machinatie. Bovendien moest de ontdekking van de
Belgische dualiteit uiteindelijk leiden tot de erkenning dat beide
taalgroepen het recht moesten hebben hun diverse kwaliteiten en
korresponderende kuituren te ontwikkelen met respekt voor mekaars
originaliteit. Met een verwijzing naar Otto Bauer, die hij in 1907 op
het kongres van Stuttgart had leren kennen, zei Huysmans op 23 mei
1913 in de Kamer :

"Indien België een natie is, dan bestaat ze toch uit twee
nationaliteiten met elk een eigen cultuur. Deze natie moet steunen
op politieke eenheid, terwijl elke nationaliteit cultuurautonomie
nodig heeft. Dat eisen we voor Vlaanderen met bijgevolg het recht
op een volledig onderwijsstelsel van de lagere school tot de
universiteit".

De Vlaamsgezinden uit de andere partijen groeiden naar een
gelijkaardig uitgangspunt : geen streven meer naar een toch als
utopisch bestempelde tweetaligheid, maar een wens naar eigen ruim
beschikkingsrecht. Hierdoor werd een gesprek mogelijk met een
aantal Waalse socialisten bij wie, na het zich realiseren van de zelf
vooropgezette premissen, de idee van een zekere autonomie ietwat
meer konkrete vormen begon aan te nemen. De besprekingen in de
Kamer van de laatste twee Vlaamse wetten vóór Wereldoorlog I - de
legerwet van 1913 en de wet-Poullet over het taalgebruik in het lager
onderwijs - weerspiegelen dan ook een eerste begin van wederzijdse
verstandhouding binnen de socialistische partij. In theorie althans,
want van het ogenblik dat men op enige reële konsekwenties wees,
bleken traditionele vooroordelen nog steeds onoverkomelijk (85).

(85) Het grapje dat Destrée op 21 mei 1913 in de Kamer debiteert, staat niet
helemaal los van hetgeen hij werkelijk denkt : "Le curé wallon auquel un
Flamand vient se confesser et lui dit : 'Excusez-moi, mon père, je suis Flamand',
et le bon curé wallon, goguenard, de répondre : 'Ne vous en accusez pas mon fils,
ce n'est pas un péché, c'est un malheur'."
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Tijdens het debat over Brussel in januari 1914, kwam dit
nogmaals tot uiting. Destrée meende dat in gemengde gemeenten,
waar twee talen elkaar ontmoeten, vrijheid van onderwijs moest
heersen en niets mocht verplicht worden noch voor ouders, noch
voor schoolhoofden, noch voor gemeenteraden (86). Diezelfde
vrijheid waarvan de socialisten beweerden dat ze door de sociale druk
op levensbeschouwelijk gebied onbestaande was. Voordien al had een
katholiek Brussels volksvertegenwoordiger Gustave Borginon
"L'Etincelle" geciteerd, een uitgave van de Brusselse socialistische
onderwijzersbond :

"Le plus grand malheur pour un écolier de la bonne ville de
Bruxelles c'est d'être pauvre et flamand. Celui-là est certain
d'échouer finalement dans une classe d'anormaux. 99% des
anormaux sont pauvres et 85% sont flamands. Le seul moyen
employé à Bruxelles pour "créer" des amoraux et des arriérés
pédagogiques consiste à confier l'enfant flamand à un instituteur qui
lui parle exclusivement français. Le moyen est radical" (87).

Huysmans verduidelijkte de reële inhoud van de zogenaamde
vrijheid : tegenover 14.000 franstalige kinderen te Brussel stonden er
14.000 nederlandstalige, waarvoor er volgens hem slechts 5 à 6
Vlaamse klassen bestonden... (88). Het hielp niet. Aan de Franse
kuituur mochten rechtstreekse, noch onrechtstreekse mogelijkheden
tot expansie ontnomen worden. Huysmans, nogmaals hij, had
nochtans duidelijk gesteld wie met wie was :

"Onze Waalse collega's moeten dus niet meer de legende van de
Vlaamse overdrijvingen oprakelen. Als er van Vlaamse zijde een
overdrijving is geweest, dan is het een overdrijving in de
lijdzaamheid... Men zegt dat Vlaanderen tweetalig is. Het zijn de
landjonkers die tegen ons en onze cultuur zijn, die verfranst zijn, die
van geen enkele band met de Vlaamse nationaliteit willen weten. Het
is de industriële aristocratie, die van geen enkele inspanning tot
emancipatie van de klasse van kleine burgers noch van het
proletariaat heeft willen weten. Zij hebben ons altijd verraden door
de eeuwen heen en meegewerkt met de opeenvolgende bezetters...
En die lieden zijn de bondgenoten van de Waalse democraten. Ik
revolteer tegen deze situatie. Ons moeten zij helpen die de
emancipatie willen van onze klasse en van onze nationaliteit..." (89).

(86) Ann. Pari, Ch., 21 januari 1914.
(87) Ann. Pari, Ch., 16 januari 1914.
(88) Ann. Pari, Ch., 18 februari 1914.
(89) Ann. Pari, Ch., 23 mei 1913.
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De Waalse socialisten beschouwden dit verwijt als ongegrond, omdat
zij weigerden de Vlaamse kwestie te beschouwen als een politiek
vraagstuk, gesteld in termen van klassenstrijd. Eerst in 1929 zou er in
de socialistische partij voldoende eensgezindheid gegroeid zijn om
een officieel partijstandpunt vast te leggen. Het "Compromis des
Belges" erkende de taalhomogeniteit van Vlaanderen.

ALGEMEEN BESLUIT

Geëngageerd Vlaamsgezinden kan men de socialisten, op enkele
uitzonderingen na, in de 19de eeuw niet noemen. Hen daarom als
"onvlaams" evalueren, of hen een volstrekt onverschillige houding
aanwrijven, lijkt evenzeer een wat gevoelsgeladen en a-prioristische
benadering. Het vigerende cijnskiesrecht hield de socialisten, zoals
een aantal flaminganten, uit het Parlement tot 1894^ d.w_. weg van
het politieke beslissingscentrum. De Vlaamse kwestie beschouwden
ze ills een weliswaar rechtvaardig, maar toch ondergeschikt
streefdoel, dat na de overwinning van de demokratie, na het
afdwingen van algemeen stemrecht, een oplossing zou krijgen. En
hier begrepen zij vele flaminganten niet, die wel de mond vol hadden
over Vlaamse taalgrieven, maar die nauwelijks wensten te raken aan
dit sociale onrecht dat eerst via cijnskiesrecht, later via algemeen
meervoudig stemrecht voornamelijk de franskiljonse Vlaamse
bourgeoisie ten goede kwam. Het gebrek aan diepgang in de Vlaamse
beweging, het katholiek monopoliserend overwicht er in, de
konfrontatie met Vlaamsgezinden die vrij regelmatig noodgedwongen
moesten zwichten voor partijbelangen, het niet altijd ten onrechte
ervaren van Vlaamse wensen als "pietluttigheden", de vrees van hun
prioritair doel afgeleid te worden, dit alles werkte niet erg
bevruchtend. De oplossing van de Vlaamse kwestie van hun
doorbraak afhankelijk maken, getuigt van een zeer spekulatieve
instelling. Een eigen socialistische analyse ontbreekt. Eerst bij de
eeuwwisseling zijn de Vlaamse socialisten de Vlaamse strijd in een
totaal-strategie gaan integreren.

Het verband met de parlementaire doorbraak is opvallend. Niet
alleen profiteerde de hele Vlaamse beweging van het door hen
bevochten algemeen meervoudig stemrecht, maar ook namen de
Vlaamse socialisten in het Parlement zonder aarzelen hun
verantwoordelijkheid op, en dit ondanks het vlug tot uiting komende
onbegrip van de meesten hunner Waalse partijgenoten. Al vlug
evolueerde de Vlaamse kwestie tot een vrije kwestie. Men kan niet
anders dan daarbij de mythe ontluisteren, als zouden de Waalse
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socialisten zoveel begrijpender en zo anders gereageerd hebben dan
hun liberale en katholieke streekgenoten. Slechts éénmaal, zij het op
een belangrijk moment, is dit gebeurd : het stemmen van de
gelijkheidswet in 1898. Voor het overige slaagden zij er niet in de
Vlaamse strijd te zien als een bevrijdingsbeweging. Hoe irriterend de
trage groei van het Vlaamse socialisme voor hen ook moet geweest
zyn en hoezeer zij de Franse kuituur ook verafgoodden, toch
strookte hun agressief chauvinisme niet met de doelstellingen van een
socialistisch internationalisme. Het kapitalisme wilden ze nog wel
gemeenschappelijk bestrijden. Daarenboven Vlaamse eisen inwilligen,
die volgens hen niet alleen de katholieke overheersing bestendigden
en de arbeidersemancipatie afremden, maar die tevens de
beroepsmogelijkheden van Frans ééntaligen in het gehele land
aantastten, dat was van hun klasse-solidariteit te veel gevraagd. De
dreiging met bestuurlijke scheiding moet in dat licht bekeken
worden. Onheilsprofeten schenen een moment gelijk te krijgen met
hun voorspelling dat alle zijbewegingen de eenheid alleen maar
zouden schaden. Sommigen als Hardijns bleven de Vlaamse kwestie
minimaliseren als een probleem dat de arbeiders niet rechtstreeks
aanbelangde en dat in eigen rangen verdeeldheid zaaide. Om aan deze
druk te weerstaan moest de Vlaamsgezindheid bij een meerderheid
der Vlaamse socialisten intens genoeg zijn. Zij schaarden zich achter
Huysmans, die meende dat het socialisme èn aan deze Waalse
demagogie èn aan deze bekrompen visie niet mocht toegeven. Onder
zijn leiding groeide de Vlaamse strijd uit tot een alles omvattende
emanciperende strijd zowel op kultureel als op sociaal-ekonomisch
gebied. De stroming ten gunste van de vernederlandsing van de
Gentse Hogeschool werd zo sterk dat de Vlaamse federaties zich
gezamenlijk engageerden, niettegenstaande er nog merkbare ver-
schillen waren in de graad van betrokkenheid. Deze kentering bij de
Vlaamse socialisten viel ongeveer samen met de verdieping van de
Vlaamse gedachte binnen de Vlaamse Beweging zelf, waar men veel
meer rekening begon te houden met de sociaal-ekonomische realiteit
en met de sociale rol van de taal in het ekonomisch proces
Taalbelang werd nu ook stoffelijk belang.

Hoewel vele Vlaamsgezinden de geestelijke waarden bleven
kultiveren en de andere waarden hiertoe herleidden, maakte deze
verruiming van de ideeëninhoud de snelle groei van het werfvermogen
der Vlaamse beweging mogelijk. Dit ging zover dat het op
verscheidene plaatsen tot een overleg en gemeenschappelijke
meetings kwam met flaminganten uit alle partijen. Deze samenwer-
king kwam er niet vanzelf, en neutrale Vlaamsgezinde organismen,
zoals het Algemeen Nederlands Verbond, hadden er een groot
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aandeel in. Hoe elektoraal broos die Vlaamse band ook bleef en hoe
groot de verleiding tot manipulatie voor sommige partijen ook was,
toch kan men spreken van een groeiende toenadering op het specifiek
gebied der Vlaamse verzuchtingen. Op dat moment lijkt veel
mogelijk. Met .Wereldoorlog I volgen er nieuwe dramatische
wendingen.

In de loop der 20ste eeuw heeft Vlaams-België een eigen
identiteit uitgebouwd. Andere machtsverhoudingen zijn ontstaan. De
arbeidersbeweging is er niet in geslaagd haar strategie waar te maken
en de kapitalistische Strukturen ingrijpend te veranderen via algemeen
enkelvoudig stemrecht en schoolplicht. Voor wat de BWP-BSP
betreft ken men zich afvragen in welke mate het vóór 1914 tot uiting
komende flamingantisch socialisme achteraf weer in hoofd- en
bijzaak ontkoppeld werd met een bewust afzwakken van het
klasse-aspekt. In welke mate het pacificeren op nationaal gebied via
het "Compromis des Belges" de besluitvorming in de greep van het
partijbestuur bracht. Het blijft wetenswaard of potentiële kiezers, die
de sociale onderbouw van de Vlaamse strijd erkenden, maar de
Vlaamse manifestatie daarvan in de BSP niet genoeg tot uiting zagen
komen, zich om die reden niet afgewend hebben en voor meer
radikaal Vlaamse opties gekozen hebben. Op levensbeschouwelijk
gebied is er een tendens naar meer verdraagzaamheid. Of de evolutie
naar een tweepartijenstelsel daardoor ingezet werd, blijft een open
vraag. Tegen die achtergrond, en ook in dit opzicht, situeert zich de
huidige Vlaamse problematiek. Zoals vroeger is doorslaggevend welk
einddoel men daarbij vooropstelt en welke accenten men
dientengevolge wenst te plaatsen. In laatste instantie is dit
ideologisch te herleiden tot twee fundamentele opties. Een nationale
struktuurwijziging, in een of andere federalistische vorm, zonder
sociale systeemwijzigingen maar met een Vlaamse elite die macht,
geld en invloed heeft. Relevant is de vraag in hoeverre de
internationale vervlechting van het financieel-ekonomisch bestel nog
plaats heeft voor zulke zelfstandig beslissende Vlaamse burgerij.
Ofwel de strijd om de rechten van de Vlaamse mens niet tot dit
einddoel beperkt, maar gezien als een dieper ingrijpend proces in een
meer omvattende analyse : de Vlaamse strijd als een deel van de
"totale" sociaal-ekonomische en kulturele vrijmaking, d.w_. slechts
te voleindigen in het kader van een sociale systeem wijziging.

Uiteindelijk zal de diepgang, dynamiek en betekenis van de
Vlaamse beweging slechts duidelijk worden van het ogenblik dat men
haar niet meer als thematiek zal isoleren, maar dat men haar zal
behandelen in relatie en onderlinge beïnvloeding met de andere
spanningsvelden. Men zal een deel subjektiviteit kunnen uitschakelen,

164



indien men alleen al voor de partijen de wisseling van het politiek
personeel nagaat, vanuit welke hoedanigheid en sociale achtergrond
zij in het Parlement komen, welk standpunt zij daar innemen en hoe
zij stemmen niet alleen over Vlaamse thema's maar ook over thema's
uit de andere twee sferen, hoe zij zich in hun groep en als groep
gedragen ten opzichte van de maatschappelijke problematiek in zijn
geheel. Voor elke partij, voor strekkingen binnen een partij, voor
drukkingsgroepen zou de hiërarchie in hun waardenstelsel, en de
motivering ervan, een beetje bloter komen. Een recent voorbeeld
illustreert dit. In het Davidsfonds kwam het tot een botsing tussen
diegenen die vooral de kristelijke en Vlaamse stam beklemtoonden
met van daaruit een sociale bewogenheid, en zij die zonder hun
kristelijkheid en Vlaamsgezindheid te verloochenen een open
maatschappelijk engagement als prioritair beschouwden. Een
geschiedenis van de Vlaamse beweging moet nog geschreven worden.
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